
 

Priloga 1: REDNI DEL 
 

Kazalo 
 

 

1. DEMOGRAFSKE IN SOCIALNE STATISTIKE             
 

1.01       Prebivalstvo 

1.01.01  Demografske statistike in projekcije 

1.01.02  Program popisov v Skupnosti 

1.01.03  Statistika migracij 

1.02       Trg dela 

1.02.01  Aktivno prebivalstvo 

1.02.02  Plače in stroški dela 

1.02.93  Statistični registri statistike dela 

1.03       Izobraževanje in usposabljanje 

1.03.01  Statistika začetnega izobraževanja 

1.03.02  Statistika (nadaljnjega) izobraževanja in usposabljanja 

1.04       Kultura 

1.04.01  Statistika kulture 

1.05       Varovanje zdravja 

1.05.01  Javno zdravje 

1.05.02  Zdravje in varnost pri delu 

 

 

 

 

1.06       Življenjska raven 

1.06.01  Poraba v gospodinjstvih 

1.06.02  Dohodek, revščina in socialna vključenost 

1.07       Socialna zaščita 

1.07.01  Statistika prihodkov in odhodkov programov socialne zaščite:  

              osnovni  sistem 

1.07.02  Statistika prihodkov in odhodkov socialne zaščite: moduli 

1.07.94  Statistika socialnega varstva  

1.07.95  Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

1.09       Statistika kriminalitete 

1.09.01  Statistika kriminalitete 

1.10       Statistika diskriminacije 

1.10.01  Statistika diskriminacije 

1.11       Druge socialne statistike 

1.11.01 Podatkovna baza socialnih statistik 

1.11.02  Statistika stanovanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MAKRO-EKONOMSKE STATISTIKE              
 

2.01       Nacionalni računi 

2.01.01  Temeljni agregati 

2.01.02  Računi države 

2.01.03  Nefinančni računi institucionalnih sektorjev 

2.01.04  Input/output tabele 

2.01.05  Četrtletni računi, temeljni agregati 

2.02       Finančni računi 

2.02.01  Letni finančni računi  

2.02.02  Četrtletni finančni računi  

2.03       Spremljanje lastnih virov 

2.03.01  Lastni viri proračuna EU 

2.04       Denar in finance 

2.04.01  Evro in statistika 

2.04.03  Kratkoročni denarni in finančni kazalniki 

2.04.04  Statistika primanjkljaja in dolga države 

 

2.05       Cene 

2.05.01  Indeksi cen življenjskih potrebščin in ostali kazalci dinamike in  

              ravni drobnoprodajnih cen 

2.05.02  Paritete kupne moči 

2.05.03  Kazalniki za določanje plač uradnikov v Evropski skupnosti 

2.05.04  Indeksi cen proizvodov in storitev pri proizvajalcih 

2.06       Menjava blaga 

2.06.01  Metodologija 

2.07       Menjava storitev in plačilna bilanca 

2.07.01  Plačilna bilanca 

2.07.02  Neposredne naložbe in statistika menjave povezanih družb 

2.07.03  Mednarodna trgovina s storitvami in geografska razdelitev 

2.08       Druge makro-ekonomske statistike 

2.08.01  Regionalni računi  

2.08.02  Satelitski računi 

 

 

3. POSLOVNE STATISTIKE                

 
3.01       Letne poslovne statistike 

3.01.01  Strukturna statistika podjetij 

3.01.03  Statistika malih in srednjih podjetij 

3.01.04  Statistika industrijske proizvodnje (vključno s PRODCOM) 

3.02       Kratkoročne poslovne statistike 

3.02.01  Izvajanje in razvoj kratkoročne statistike podjetij 

3.02.92  Statistika poslovnih subjektov 

3.03       Energetika in surovine 

3.03.01  Strukturna statistika energetike 

3.03.02  Kratkoročna statistika energetike 

3.03.04  Cene energije 

3.03.06  Poraba energije in soproizvodnja električne in toplotne energije 

 

 

 

3.04      Transport 

3.04.01  Informacijski sistem o transportu 

3.04.02  Cestni prevoz blaga 

3.04.03  Železniški transport 

3.04.04  Pomorski transport 

3.04.05  Zračni transport 

3.04.07  Statistika cestnoprometnih nesreč 

3.04.98  Druga transportna statistika  

3.05       Turizem 

3.05.01  Kratkoročna statistika turizma 

3.05.02  Letna in večletna statistika turizma 

3.06       Statistični poslovni register 

3.06.01  Statistični poslovni register 

 

 



 

 

4. KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO             
 

4.02       Kmetijske strukture 

4.02.01  Struktura in tipologija kmetij 

4.03       Kmetijski prihodki in cene 

4.03.01  Ekonomski računi za kmetijstvo 

4.03.03  Statistika kmetijskih cen 

4.04       Rastlinska pridelava 

4.04.01  Statistika rastlinske pridelave 

4.04.02  Bilanca preskrbe z rastlinskimi pridelki 

4.04.96  Statistika porabe reprodukcijskega materiala 

4.05.      Živinoreja 
4.05.01  Statistika živinoreje 

 

 

 

4.05.02  Statistika živalskih proizvodov 

4.05.03  Bilanca preskrbe za živinorejo 

4.05.05  Statistika mleka in mlečnih proizvodov 

4.06       Druge kmetijske statistike 

4.06.01  Druge kmetijske statistike 

4.06.92  Prehranska bilanca 

4.07       Statistika gozdarstva 

4.07.01  Statistika gozdarstva 

4.07.02  Ekonomski računi za gozdarstvo 

4.08       Statistika ribištva 

4.08.01  Statistika ribištva 

 

 

 

5. MEDPODROČNE STATISTIKE               
 

5.01       Statistika za analizo poslovnih ciklov 

5.01.01  Ankete o poslovnih tendencah 

5.02       Trajnostni razvoj 

5.02.01  Trajnostni razvoj 

5.03       Statistike okolja in kazalniki 

5.03.01  Statistika odpadkov in recikliranja 

5.03.03  Statistika uporabe vode in izpustov v vodo 

5.03.04  Statistika emisij 

5.03.06  Statistika izdatkov za varstvo okolja 

5.03.99  Statistika škode zaradi elementarnih nesreč 

5.04       Regionalne statistike 

5.04.02  Regionalni kazalniki 

5.04.04  Urbana statistika 

 

 

 

 

 

 

 

5.05       Znanost in tehnologija 

5.05.01  Statistika raziskovalno razvojne dejavnosti 

5.05.02  Statistika inovacij 

5.06       Geografske in lokalne informacije 

5.06.01  Geografski informacijski sitem (GISCO) 

5.07       Informacijska družba 

5.07.01  Informacijska družba 

5.07.02  Komunikacije 

5.09       Ozemlje in podnebje 
5.09.01  Ozemlje in podnebje 

 



 

 

 

 

6. STATISTIČNA INFRASTRUKTURA               

 
6.01       Klasifikacije 

6.01.01  Klasifikacija ekonomskih dejavnosti 

6.01.02  Klasifikacija proizvodov po dejavnosti 

6.01.03  Razne klasifikacije 

6.01.04  Klasifikacije na področju socialnih statistik 

6.01.05  Klasifikacije za statistike zunanje trgovine 

6.01.06  Klasifikacije vezane na upravno-teritorialno razdelitev 

6.02       Izobraževanje statistikov 

6.02.91 Razvoj programa za izobraževanje statistikov 

6.03       Elektronska obdelava podatkov 

6.03.91  Elektronski statistični vprašalniki 

6.04       Informacijske tehnologije 

6.04.91  Informacijske tehnologije 

6.05       Diseminacija 

6.05.91  Diseminacija  

 

6.06       Mednarodno sodelovanje in evropske zadeve 

6.06.01  Sodelovanje v institucijah EU 

6.06.03  Sodelovanje v mednarodnih organizacijah in mednarodnih strokovnih 

              združenjih na področju statistike 

6.06.04  Tehnična in druga pomoč 

6.06.05  Mednarodno bilateralno in multilateralno sodelovanje 

6.07       Statistično usklajevanje 

6.07.92  Statistično usklajevanje  

6.08       Statistično raziskovanje in metodologija 

6.08.91  Statistično raziskovanje in metodologija 

6.09       Varstvo podatkov in statistična zaupnost 

6.09.01  Varstvo in zaščita podatkov 

6.10       Kakovost 

6.10.91  Kakovost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  1 Demografske in 

socialne statistike 

                  

  1.01 Prebivalstvo                   

  1.01.01 Demografske 

statistike in 

projekcije 

                  

SURS 1.01.01.01 Število prebivalcev 

Republike Slovenije  

DEM-PREB/ČL 

EMŠO, datum in ura 

rojstva, generalni status, 

status prebivališča, 
državljanstvo, zakonski 

stan, datum spremembe 

zakonskega stanu, 
kraj/država rojstva, 

priimek in ime, naslov 

stalnega/začasnega 
prebivališča, številka 

stanovanja, datum 

veljavnosti prebivališča, 
število prijavljenih 

začasnih prebivališč, 

EMŠO matere, EMŠO 
očeta, EMŠO zakonca 

Spremljanje števila 

prebivalcev in 

posameznih 
prebivalstvenih skupin. 

Zagotavljanje podatkov o 

prebivalstvu in 
prebivalstvenih skupinah 

za oblikovanje ustreznih 

demografskih, socialnih, 
stanovanjskih, 

ekonomskih in drugih 

politik na državni in 
nižjih teritorialnih ravneh 

ter izpolnitev zahtev 

slovenskega pravnega 
reda in mednarodno 

dogovorjenih obveznosti 
po teh podatkih. 

Obdelava, tabeliranje in 

objava podatkov. Štirikrat 

letno objava podatkov 
samo za osnovne skupine 

prebivalstva za teritorij 

Slovenije, dvakrat letno 
(za stanje 1.1. in 1.7.) tudi 

po starostnih skupinah in 

izbranih teritorialnih 
ravneh.  

Administrativni viri: 

MNZ - CRP, MNZ - 

Register tujcev. 
Dva meseca po dnevu 

opazovanja. 

Obvezno 01. 01., 01. 

04., 01. 07., 

01.10. 

Četrtletna 121 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32007R0862 



REDNI DEL 

Poobl. 
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Obveznost 
poročanja 
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SURS 1.01.01.02 Prijava rojstva 

DEM-ROJ 

Podatki o rojenem: 

EMŠO; datum in ura 
rojstva; ime in priimek; 

vitaliteta - stanje otroka 

ob rojstvu; vrsta poroda; 
spol; kraj/država rojstva - 

številka porodnišnice; 

naslov prebivališča; 
državljanstvo; mesto 

rojstva - sprejem matere; 
porodna teža; številka 

poroda. Podatki o 

materi/očetu: EMŠO; 
naslov prebivališča; 

zakonski stan; datum 

spremembe zakonskega 
stanu; državljanstvo; 

kraj/država rojstva; 

najvišja dosežena 
izobrazba; poklic. Podatki 

o materi: vrstni red 

zakonske zveze; število 
otrok, ki jih je mati doslej 

rodila (živorojeni, 

mrtvorojeni, umrli), 

zaporedni porod; število 

otrok rojenih v tej 

zakonski zvezi; vrsta 
poroda - število rojenih 

otrok; zaporedje otroka.  

Zagotavljanje podatkov o 

rojenih in naravnem 
gibanju prebivalstva za 

oblikovanje ustreznih 

demografskih, socialnih, 
zdravstvenih in drugih 

politik na državni in 

nižjih teritorialnih ravneh 
ter izpolnitev 

mednarodno 
dogovorjenih obveznosti 

o posredovanju teh 

podatkov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

MNZ - CRP; IVZ - 

Perinatalni informacijski 
sistem; lastni viri SURS-a 

Četrtletno: MNZ, dva 

meseca po obdobju 
opazovanja. Letno: IVZ, 

maj 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

obdobju 
opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 
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SURS 1.01.01.03 Prijava smrti 

DEM-UMR 

Podatki o umrlem: 

EMŠO; priimek in ime 
umrlega; spol; datum 

rojstva; ura rojstva (za 

umrle dojenčke); kraj 
rojstva; prebivališče; 

zakonski stan; 

državljanstvo; najvišja 
dosežena izobrazba; 

poklic; (za vzdrževane 
poklic vzdrževalca); 

delovni status; datum 

smrti, ura smrti, kraj 
smrti, mesto smrti; 

zdravniška oskrba; kdo je 

dal podatke o vzroku 
smrti; vzrok smrti. 

Podatki o zakoncu 

umrlega: EMŠO ali 
datum rojstva. Podatki o 

materi umrlega otroka, 

starega do 7 let: EMŠO 
ali datum rojstva, najvišja 

dosežena izobrazba; 

poklic (za vzdrževane 

poklic vzdrževalca); 

delovni status; število 

otrok, ki jih je rodila; 
družinska skupnost, v 

kateri je bil otrok rojen. 

Podatki za nasilne smrti: 
vrsta nasilne smrti; 

zunanji vzrok smrti; kraj 

smrtne nesreče; kje je bila 
nesreča. 

Zagotavljanje podatkov o 

umrlih in naravnem 
gibanju prebivalstva za 

oblikovanje ustreznih 

demografskih, socialnih 
zdravstvenih in drugih 

politik na državni in 

nižjih teritorialnih ravneh 
ter izpolnitev zahtev 

slovenskega pravnega 
reda in mednarodno 

dogovorjenih obveznosti 

po teh podatkih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

IVZ - Zdravniško 

poročilo o umrli osebi, 
MNZ - CRP. Lastni viri 

SURS-a.  

Četrtletno: MNZ, dva 
meseca po obdobju 

opazovanja. Letno: IVZ, 

julij.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.01.01.04 Priznanje in 
ugotovitev 

očetovstva, 

posvojitev otroka 
DEM-PRIZ 

Podatki o priznanju in 
ugotovitvi oz. posvojitvi 

otroka: vrsta in datum 

dogodka. Podatki o 
otroku: EMŠO; datum 

rojstva; spol; kraj/država 

rojstva; državljanstvo; 
naslov prebivališča. 

Podatki o materi/očetu, 

posvojitelju/posvojiteljici: 
EMŠO; naslov 

prebivališča.  

Zagotavljanje podatkov o 
priznanjih in ugotovitvah 

očetovstva in posvojitvah 

otrok za oblikovanje 
ustreznih demografskih, 

socialnih, zdravstvenih in 

drugih politik na ravni 
države.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

MNZ - CRP 
Četrtletno: dva meseca po 

obdobju opazovanja 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 
obdobju 

opazovanja 

Partnersko 
sodelovanje 
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SURS 1.01.01.05 Prijava sklenitve 

zakonske zveze 
DEM-POR 

Kraj in datum sklenitve 

zakonske zveze. Podatki 
za ženina in nevesto: 

priimek in ime; EMŠO; 

kraj rojstva; prebivališče; 
status prebivališča; 

generalni status; 

državljanstvo; prejšnji 
zakonski stan; vrstni red 

sklenitve zakonske zveze; 
izobrazba. Podatki za 

istospolna partnerja: 

datum registracije 
istospolne partnerske 

skupnosti, spol..  

Zagotavljanje podatkov o 

sklenjenih zakonskih 
zvezah za oblikovanje 

ustreznih demografskih, 

socialnih, stanovanjskih, 
ekonomskih in drugih 

politik na državni in 

nižjih teritorialnih ravneh 
ter izpolnitev 

mednarodno 
dogovorjenih obveznosti 

po teh podatkih. 

Zagotavljanje osnovnih 
letnih podatkov o 

registriranih istospolnih 

partnerskih skupnostih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

MNZ - CRP; lastni viri 

SURS-a. 
Četrtletno: MNZ, dva 

meseca po obdobju 

opazovanja.  

Obvezno Četrtletje: 

sklenitve 
zakonskih 

zvez, preteklo 

leto: 
registracije 

istospolnih 

partnerskih 
skupnosti. 

Četrtletna: 

sklenitve 
zakonskih 

zvez, letna: 

registracije 
istospolnih 

partnerskih 

skupnosti. 

121 dni po 

obdobju 
opazovanja za 

sklenitve 

zakonskih 
zvez; 8 

mesecev po 

obdobju 
opazovanja za 

registracije 
istospolnih 

partnerskih 

skupnosti. 

Partnersko 

sodelovanje 
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SURS 1.01.01.06 Razveza zakonske 

zveze 
DEM-RAZ 

Podatki o vpisu v pravdni 

"P" vpisnik: okrožno 
sodišče; zap. št. 

"P"vpisnika; datum vpisa; 

zap. št. kontrolnika. 
Podatki o možu in ženi: 

priimek in ime; EMŠO; 

datum rojstva; kraj/država 
rojstva ; državljanstvo; 

najvišja dosežena 
izobrazba poklic; delovni 

status (za vzdrževane 

poklic oz. delovni status 
vzdrževalca); zakonski 

stan pred sklenitvijo te 

zakonske zveze; vrstni 
red zakonske zveze. 

Splošni podatki: datum in 

kraj sklenitve zakonske 
zveze (naselje, občina); 

datum pravnomočnosti 

sodbe; naslov zadnjega 
skupnega prebivališča; 

občina prebivališča moža/ 

žene po razvezi zakonske 

zveze, število otrok, 

rojenih v tej zakonski 

zvezi (vseh, živorojenih, 
mrtvorojenih); koliko 

otrok iz te zakonske 

zveze je še živih (vseh, 
vzdrževanih); število 

otrok, ki niso bili rojeni v 

zakonski zvezi, ki se 
razvezuje; komu so bili 

vzdrževani otroci iz te 

zakonske zveze ob 
razvezi dodeljeni. 

Narodna pripadnost moža 

in žene (po 61. členu 
Ustave RS osebi ni 

potrebno odgovoriti na 

vprašanje, če tega ne 
želi). 

Zagotavljanje podatkov o 

razvezanih zakonskih 
zvezah za oblikovanje 

ustreznih demografskih, 

socialnih, stanovanjskih, 
ekonomskih in drugih 

politik na državni in 

nižjih teritorialnih ravneh 
ter izpolnitev 

mednarodno 
dogovorjenih obveznosti 

po teh podatkih.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

MNZ - CRP; Okrožna 

sodišča;  
lastni viri SURS-a. 

Četrtletno: MNZ, dva 

meseca po obdobju 
opazovanja. Sproti ob 

dogodku: okrožna 

sodišča.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

obdobju 
opazovanja.  

Partnersko 

sodelovanje 
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SURS 1.01.01.07 Projekcije 

prebivalstva 
Republike Slovenije 

po starosti in spolu 

Priprava potrebnih 

prebivalstvenih analiz za 
izhodišča oz. določitev 

vrednosti hipotez (v 

sodelovanju z 
Eurostatom, Delovno 

skupino za projekcije 

prebivalstva in Delovno 
skupino za staranje) o 

rodnosti, umrljivosti in 
selivnosti v Sloveniji za 

projekcije prebivalstva po 

starosti in spolu za 
Republiko Slovenijo. 

Priprava projekcij 

prebivalstva za Slovenijo 
po spolu in starosti v 

sodelovanju z 

Eurostatom. Eurostat bo 
pripravil naslednje 

projekcije prebivalstva za 

države članice. 
Sodelovanje z Eurostatom 

pri njihovih preračunih 
projekcij prebivalstva za 

države članice in drugih 

aktivnostih na tem 
področju - skladno z 

njihovim planom dela. 

Eurostat bo začel tudi s 
pripravami projekcij na 

regionalnem nivoju 

(NUTS2).  

Spremljanje metodologije, 

tehnik in orodij izdelave 
projekcij v EU in svetu. 

Spremljanje demografskih 

gibanj v Evropi (posebej v 
državah članicah EU-27) 

in svetu. Sodelovanje s 

strokovnjaki za vprašanja 
prebivalstvenega razvoja 

v Sloveniji in tujini. 
Sodelovanje z Delovno 

skupino za projekcije 

prebivalstva in Delovno 
skupino za staranje. 

Sodelovanje z Eurostatom 

pri pripravi projekcij 
prebivalstva Slovenije 

(različne variante). 

SURS, IVZ, MNZ in 

člani Delovne skupine za 
projekcije prebivalstva 

Slovenije SURS. 

Triletno oz. na posebno 
zahtevo. 

Obvezno n.s. Triletna Do konca leta 

2011. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.01.01.08 Tablice umrljivosti 

DEM-TAB-UMR 

Verjetnost umiranja po 

starosti in spolu, 

pričakovano trajanje 
življenja.  

Izračunavanje 

pričakovanega trajanja 

življenja in izdelava 
izračunov skrajšanih ter 

popolnih tablic 

umrljivosti za oblikovanje 

ustreznih demografskih, 

socialnih, stanovanjskih, 
ekonomskih in drugih 

politik na državni in 

nižjih teritorialnih ravneh 
ter izpolnitev zahtev 

slovenskega pravnega 

reda in mednarodno 
dogovorjenih obveznosti 

po teh podatkih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri SURS-a 

(DEM-UMR in PREB-

ČL).  
Julij 2011 za izračun 

skrajšanih tablic 

umrljivosti za 2010. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.01.01.09 Imena in priimki 

DEM-IMENA 

Prikaz razširjenosti imen 

in priimkov prebivalcev 

Slovenije vključno s 
statistiko rojstnih dni 

prebivalcev Slovenije: 

ime, priimek, spol, datum 
rojstva, zakonski stan, 

občina prebivališča, 

država/občina prvega 
prebivališča.  

Promocija Statističnega 

urada in širjene statistične 

pismenosti ter 
vključevanje novih ciljnih 

skupin med uporabnike 

podatkov spletne strani 
Urada. 

Priprava raziskave, 

obdelava podatkov, 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a 

(DEM-PREB/ČL) 

n.s. 01. 01. Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  1.01.02 Program popisov v 

Skupnosti 

                  

SURS 1.01.02.01 Registrski popis 

prebivalstva, 
gospodinjstev in 

stanovanj v RS v 

letu 2011 
REGISTRSKI 

POPIS 2011 

Za prebivalce: stat. 

identifikator (SID) osebe, 
datum rojstva, starost, 

spol, SID matere osebe, 

SID očeta osebe, SID 
zakonca osebe, naslov 

stal. /začas. prebivališča, 

št. stanov., državljanstvo, 

zak. stan, št. živoroj. 

otrok, kraj/drž. rojstva, 

kraj/drž. prvega prebival., 
kraj/drž. prejšnjega 

prebival., leto priselitve v 

SLO, drž. priselitve v 
SLO, leto zad. selitve, 

prebival. leto pred 

popisom, najvišja dosež. 
izobrazba, status 

aktivnosti; poklic, dejav., 

zaposl. status, matična št. 
posl. enote in podatki o 

njej, kraj/drž. dela, 

trajanje brezposel., vrsta 

pokojnine, podlaga za 

zavarov., št. gospodinj., 
razmerje do ref. osebe v 

gospodinj., položaj v 

družini/gospodinj., tip 
družine/gospodinj., 

velikost družine/ 

gospodinj., status 
lastnika, stan. razmerje 

gospodinj. za stanov. in 

stavbe: naslov, dejan. 
raba dela stavbe, lega v 

stavbi, kuh./ kopal./stran. 

v stan., št. sob in površ., 
počit. raba, dejav., vrsta 

najema, lastništvo, park. 

mesta, naselj. stanov., št. 
stanoval., obl. nastan., št. 

etaž stavbe, leto izgr., 

mat. nos. konstr., dvigalo, 
napeljave, tip stavbe 

Na podlagi statistične 

obdelave zbranih 
podatkov bodo 

pridobljeni podatki, ki 

predstavljajo narodno 
bogastvo, vir za izdelavo 

študij, analiz ter pripravo 

socialnih, stanovanjskih, 

ekonomskih in drugih 

politik na državni in 

nižjih teritorialnih ravneh. 
Objavljeni podatki popisa 

bodo predstavljali tudi 

izpolnitev zahtev 
slovenskega in 

evropskega pravnega reda 

ter izpolnitev 
mednarodno 

dogovorjenih obveznosti 

o posredovanju teh 
podatkov.  

Pridobitev in priprava 

vhodnih podatkov 
administrativnih ter 

statističnih virov. Izvedba 

Registrskega popisa 
(integracija vhodnih 

podatkov, statistično 

procesiranje). Objava 

izbranih vsebin 

raziskovanja glede na 

dostopnost, pravočasnost 
in kakovost vhodnih virov 

podatkov. 

Administrativni viri: 

MNZ – CRP, MNZ - 
Evidenca gospodinjstev, 

GURS – Register 

nepremičnin, DURS - 
dohodnina, ZPIZ - 

prejemniki pokojnin, 

ZRSZ - brezposelne 

osebe, ZZZS - 

zavarovanci, MDDSZ - 

prejemniki socialnih 
transferov, RIC - 

maturanti in nacionalno 

preverjanje znanja, OZS, 
TZS in GZS - poklicno in 

strokovno izobraževanje. 

Statistični viri: SRDAP, 
Popis 2002, letna 

statistična raziskovanja o 

rojenih (DEM-ROJ), 
selitvah (SEL), študentih 

(ŠOL-ŠTUD), 

diplomantih (ŠOL-DIPL-

TERC) in štipendistih 

(ŠOL-ŠTIP). 
Sproti po potrebi v 

dogovoru in skladno s 

sporazumi sklenjenimi z 
dajalci podatkov in na 

zahtevo SURS. 

Obvezno 01.01.2011 ob 

00.00 

V skladu z EU 

uredbo je 
periodika 

desetletna, 

SURS bo v 
vmesnem 

obdobju 

izvedel 

podobno 

povezovanje 

administrativn
ih in 

statističnih 

podatkov na 3 
do 4 leta. 

4 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0763 

                        

  1.01.03 Statistika migracij                   



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
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Obveznost 
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Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.01.03.01 Prijava, odjava, 

sprememba 
prebivališča 

SEL 

Podatki za državljane RS 

in tuje prebivalstvo v 
Sloveniji: EMŠO (ali 

datum rojstva in spol 

osebe, če EMŠO ni znan); 
kraj rojstva; država 

rojstva; državljanstvo; 

narodnost (podatek se 
zbira samo s privoljenjem 

posameznika); zakonski 
stan; vrsta dovoljenja za 

prebivanje (za tujce), 

status prebivališča; 
generalni status; vrsta 

selitve; novo in staro 

prebivališče; datum 
prijave, odjave oz. poteka 

veljavnosti prebivališč, 

spremembe naslova; 
država prebivanja v tujini; 

namen prebivanja (za 

tujce); EMŠO osebe, ki 
vodi gospodinjstvo; 

razmerje do osebe, ki 

vodi gospodinjstvo.  

Spremljanje selitvenega 

gibanja prebivalstva ter 
ažuriranje ustreznih 

evidenc za oblikovanje 

ustreznih demografskih, 
socialnih, stanovanjskih, 

ekonomskih in drugih 

politik na državni in 
nižjih teritorialnih ravneh 

ter izpolnitev zahtev 
slovenskega pravnega 

reda in mednarodno 

dogovorjenih obveznosti 
po teh podatkih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih virov, 

objava rezultatov. 

MNZ - CRP. 

Četrtletno: MNZ, dva 
meseca po obdobju 

opazovanja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

obdobju 
opazovanja.  

32007R0862 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.01.03.02 Socio-ekonomske 

značilnosti 
prebivalstva in 

selivcev 

SEL-SOC 

Podatki o prebivalstvu: 

stat. identifikator (SID) 
osebe, država rojstva, 

aktivnost, nekateri 

prejemki s področja 
socialne zaščite, 

vključenost v višješolske 

oz. visokošolske 
dodiplomske in 

podiplomske študijske 
programe v opazovanem 

letu, stopnja dosežene 

izobrazbe (za aktivno 
prebivalstvo), poklic in 

dejavnost (za delovno 

aktivno prebivalstvo), 
trajanje registrirane 

brezposelnosti (za 

registrirano brezposelno 
prebivalstvo). Podatki o 

meddržavnih selivcih: 

država državljanstva; 
namen priselitve (za 

priseljene tujce), stopnja 

dosežene izobrazbe, 

poklic in dejavnost (za 

priseljene delovno 

aktivne).  

Prikaz socioekonomskih 

značilnostih prebivalcev 
Slovenije (po državi 

rojstva) in meddržavnih 

selivcev (po državi 
državljanstva) za 

oblikovanje ustreznih 

demografskih, socialnih, 
ekonomskih in drugih 

politik. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih virov, 

objava rezultatov. 

MNZ - CRP, ZRSZ, 

MDDSZ, ZZPIZ. Redna 
letna statistična 

raziskovanja o študentih v 

višješolskem strokovnem 
in visokošolskem 

izobraževanju.  

Vsi viri - enkrat letno. 

Obvezno 01. 01. za 

prebivalstvo, 
preteklo leto 

za selivce. 

Letna 24 mesecev po 

dnevu 
opazovanja za 

prebivalstvo; 

12 mesecev po 
obdobju 

opazovanja za 

selivce. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  1.02 Trg dela                   

  1.02.01 Aktivno 

prebivalstvo 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.02.01.01 Anketa o delovni 

sili 
ADS 

Osebni podatki (EMŠO, 

ime in priimek, naslov, 
datum rojstva, spol, 

državljanstvo, država 

rojstva, država in leto 
priselitve, zakonski stan, 

izobraževanje/ 

usposabljanje, poklic, 
delovna aktivnost, 

opravljanje dodatnega 
dela, brezposelnost, 

iskanje zaposlitve/dela, 

plača za glavno zaposlitev 
(iz administrativnih 

virov). Anketi je dodan 

poseben sklop vprašanj, 
ki se vsako leto spremeni. 

V letu 2011 se posebni 

sklop vprašanj nanaša na 
zaposlovanje invalidnih 

oseb. Vprašanja se 

nanašajo: na dve 
najpomembnejši bolezni 

oz. poškodbi in na težave, 

ki jih le-te povzročajo, na 

število delovnih ur, na 

omejitve pri vrsti dela, ki 

so ga zmožni opravljati, 
na težave pri prihajanju 

oz. odhajanju z dela, če 

imajo kakšno pomoč (npr. 
spremljevalec, oprema, 

prilagojeno delovno 

mesto), če imajo kakšno 
posebno obliko dela (npr. 

delo na daljavo).  

Namen ankete je zbrati 

mednarodno primerljive 
podatke o stanju in 

spremembah na 

slovenskem trgu dela. 
Daje podatke o velikosti, 

strukturi in značilnostih 

aktivnega in neaktivnega 
prebivalstva Republike 

Slovenije. Namen 
posebnega sklopa 

vprašanj je pridobivanje 

na EU ravni poenotenih 
statističnih podatkov, ki 

bodo osnova za analize, 

potrebne za vodenje 
politike zaposlovanja 

invalidnih oseb. Eden od 

ciljev je tudi zagotovitev 
podatkov, ki bodo opisali 

položaj teh oseb na trgu 

dela in težave, katerimi se 
srečujejo pri 

vsakodnevnem delu, pri 

prihodu na delo in 

odhodu z dela. 

Priprava metodologije 

raziskovanja, pridobitev 
in obdelava terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. Za posebni 

sklop vprašanj priprava 
metodologije, 

usklajevanje terminologije 
in izvedba poskusne 

ankete.  

Reprezentativni vzorec 

gospodinjstev, v anketo 
so zajeti vsi člani 

gospodinjstva, ki 

ustrezajo definiciji ciljne 
populacije. Anketiranje 

poteka do 14 dni po 

koncu referenčnega 
obdobja. DURS 

(kontrolni in odmerni 
podatki dohodnine): do 

30. 04. prvi kontrolni 

podatki, do 10. 12. končni 
kontrolni in odmerni 

podatki dohodnine za 

preteklo leto. 

Obvezno za 

administra-
tivne vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva. 

Zadnji teden 

(od ponedeljka 
do nedelje) 

pred dnevom 

anketiranja. Za 
posebni sklop 

vprašanj 2. 

četrtletje 2011, 
teden (od 

ponedeljka do 
nedelje) pred 

dnevom 

anketiranja. 

Rezultati se 

objavljajo 
četrtletno in 

letno, za 

posebni sklop 
vprašanj 

enkratno, za 2. 

četrtletje 2011 

60 dni po 

koncu 
četrtletja, za 

posebni sklop 

vprašanj 3 
mesece po 

zaključku leta 

31998R0577, 

32008R0365 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 
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opazovanja 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.02.01.02 Mesečno 

spremljanje 
aktivnega 

prebivalstva 

DAK 

Spremljanje delovno 

aktivnega prebivalstva po 
poslovnih subjektih in 

njihovih karakteristikah 

in aktivnega prebivalstva 
po demografskih 

značilnostih. Podatki o 

zavarovancu: EMŠO, 
spol, datum rojstva, 

starost, naslov stalnega in 
začasnega prebivališča, za 

tujce naslov stalnega 

prebivališča v tujini, 
podlaga za zavarovanje, 

status aktivnosti, 

poklicna/strokovna 
izobrazba. Podatki o 

poslovnem subjektu: 

registrska številka 
zavezanca, matična 

številka poslovnega 

subjekta, 
pravnoorganizacijska 

oblika in lastnina 

poslovnega subjekta, 

dejavnost, število 

zaposlenih oseb pri 

poslovnem subjektu oz. 
pri delu poslovnega 

subjekta, institucionalni 

sektor.  

Zbrati podatke o stanju in 

spremembah na trgu dela 
in prikazovanje velikosti 

in značilnosti aktivnega 

prebivalstva.  

Priprava metodologije, 

obdelava podatkov in 
objava rezultatov.  

ZRSZ (evidenca 

brezposelnih oseb) do 10. 
v mesecu za pretekli 

mesec.  

Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Zadnji dan v 

mesecu 

Mesečna 46 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.02.01.03 Strukturni podatki 

delovno aktivnega 
prebivalstva 

DAK/L 

Spremljanje delovno 

aktivnega prebivalstva po 
njegovih značilnostih kot 

so dosežena izobrazba, 

starost, poklic ipd. 
Podatki o zavarovancu: 

EMŠO, spol, datum 

rojstva, starost, 
državljanstvo, zakonski 

stan, teritorialni podatki o 
stalnem in začasnem 

prebivališču, datum in 

vrsta dogodka (prijava, 
sprememba in odjava iz 

zavarovanja), podlaga za 

zavarovanje, status 
aktivnosti, izmensko delo, 

delovno razmerje, delovni 

čas, KLASIUS-SRV, 
KLASIUS-P, poklic, 

poslan v državo (za 

detaširane delavce), prvič 
zaposlen v RS, vrsta 

invalidnosti. Podatki o 

poslovnem subjektu: 

teritorialni podatki o 

poslovnem subjektu, 

registrska številka 
zavezanca, matična 

številka poslovnega 

subjekta, 
pravnoorganizacijska 

oblika in lastnina 

poslovnega subjekta, 
dejavnost, število 

zaposlenih oseb pri 

poslovnem subjektu oz. 
pri delu poslovnega 

subjekta, institucionalni 

sektor. 

Spremljanje značilnosti 

delovno aktivnega 
prebivalstva. 

Priprava metodologije, 

obdelava podatkov in 
objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

SRDAP - mesečno stanje 
delovno aktivnega 

prebivalstva,  

do 16. februarja za 
preteklo leto 

n.s. 31. december 

preteklega leta 

Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.02.01.04 Delovne migracije 

DM 

Med delovne migrante 

uvrščamo delovno 
aktivno prebivalstvo (brez 

kmetov) katerih 

teritorialna enota 
prebivališča ni enaka 

teritorialni enoti dela. 

Podatki o zavarovancu: 
EMŠO, spol, datum 

rojstva, starost, 
državljanstvo, zakonski 

stan, teritorialni podatki o 

stalnem in začasnem 
prebivališču, datum in 

vrsta dogodka (prijava, 

sprememba in odjava iz 
zavarovanja), podlaga za 

zavarovanje, status 

aktivnosti, izmensko delo, 
delovno razmerje, delovni 

čas, KLASIUS-SRV, 

KLASIUS-P, poklic, 
poslan v državo (za 

detaširane delavce), prvič 

zaposlen v RS, vrsta 

invalidnosti. Podatki o 

poslovnem subjektu: 

teritorialni podatki o 
poslovnem subjektu, 

registrska številka 

zavezanca, matična 
številka poslovnega 

subjekta, 

pravnoorganizacijska 
oblika in lastnina 

poslovnega subjekta, 

dejavnost, število 
zaposlenih oseb pri 

poslovnem subjektu oz. 

pri delu poslovnega 
subjekta, institucionalni 

sektor. 

Spremljanje mobilnosti 

delovno aktivnega 
prebivalstva oz. 

medobčinskih in 

medregijskih tokov. 
Prikazani podatki dajejo 

pomembne informacije za 

ugotavljanje presežka 
oziroma primanjkljaja 

delovnih mest v določeni 
teritorialni enoti glede na 

število delovno aktivnih 

prebivalcev. Podatki so 
pomembni tudi za tiste 

subjekte, ki so ukvarjajo z 

analitiko in razvojnimi 
možnostmi določene 

teritorialne enote.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

SRDAP - mesečno stanje 
delovno aktivnega 

prebivalstva 

Do 16. februarja. 

Obvezno 31. december Letna 6 mesecev po 

dnevu 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.02.01.05 Statistika prostih 

delovnih mest 
PDM 

Merjenje razlike med 

povpraševanjem in 
ponudbo na trgu dela, ki 

se odraža v številu prostih 

in zasedenih delovnih 
mest in stopnji prostih 

delovnih mest. V 

statistiko prostih delovnih 
mest so, v skladu z 

evropsko metodologijo, 
vključene samo tiste 

potrebe po delavcih, za 

katere se na zadnji dan 
referenčnega meseca še ni 

iztekel rok za prijavo. 

Podatki o zavarovancu: 
EMŠO, spol, datum 

rojstva, starost, 

državljanstvo, zakonski 
stan, teritorialni podatki o 

stalnem in začasnem 

prebivališču, datum in 
vrsta dogodka (prijava, 

sprememba in odjava iz 

zavarovanja), podlaga za 

zavarovanje, status 

aktivnosti, izmensko delo, 

delovno razmerje, delovni 
čas, KLASIUS-SRV, 

KLASIUS-P, poklic, 

poslan v državo (za 
detaširane delavce), prvič 

zaposlen v RS, vrsta 

invalidnosti. Podatki o 
poslovnem subjektu: 

teritorialni podatki o 

poslovnem subjektu, 
registrska številka 

zavezanca, matična 

številka poslovnega 
subjekta, 

pravnoorganizacijska 

oblika in lastnina 
poslovnega subjekta, 

dejavnost, število 

zaposlenih oseb pri 
poslovnem subjektu oz. 

pri delu poslovnega 

subjekta, institucionalni 
sektor.  

Zbiranje evropsko 

primerljivih podatkov o 
številu prostih in 

zasedenih delovnih mest 

ter stopnji prostih 
delovnih mest. Podatki so 

pomembni za 

ugotavljanje potreb 
delodajalcev po 

zaposlovanju. 

Usklajevanje 

metodologije z 
metodologijo EU. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

ZRSZ - do 5. v mesecu za 

pretekli mesec.  
Lastni viri SURS-a: 

SRDAP - mesečno stanje 

delovno aktivnega 
prebivalstva -  

do 16. v mesecu za 

predpretekli mesec  

Obvezno Četrtletje Četrtletna, 

letna. 

70 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0453 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZRSZ 1.02.01.06 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
prijavljenih prostih 

delovnih mestih oz. 

vrsti del (PD-1) 

Število prijavljenih 

prostih delovnih mest po 
stopnji izobrazbe in po 

področjih dejavnosti.  

Spremljanje gibanja in 

strukture povpraševanja 
na trgu dela. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Delodajalci – pravne in 

fizične osebe med 
mesecem. 

Administrativni vir. 

Tekoče med mesecem. 

Obvezno Mesec Mesečna 10 dni po 

obdobju 
opazovanja 

ZZZPB-UPB1 

UL RS, št. 
59/2007, 

Novela ZDR 

UL RS, št. 
103/07 

ZRSZ 1.02.01.07 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

realiziranih prostih 

delovnih mestih oz. 

vrstah del 

Število realiziranih potreb 
po stopnjah izobrazbe in 

po področjih dejavnosti.  

Spremljanje stanja na 
področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. Prehod iz 

tedenskega na dnevno 

pridobivanje podatkov od 

ZZZS. 

Delodajalci – pravne in 
fizične osebe med 

mesecem. 

Administrativni vir: 

ZZZS (matična evidenca). 

Tekoče med mesecem. 

Obvezno Mesec Mesečna 10 dni po 
obdobju 

opazovanja 

ZMEPIZ UL 
RS, št. 

81/2000, 

111/2007, 

ZEPDSV UL 

RS, št. 

40/2006, 
ZZDT-UPB-2 

UL RS, št. 

75/2007 

ZRSZ 1.02.01.08 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
registrirano 

brezposelnih osebah 

RBO 

Podatki o brezposelnih 

osebah: EMŠO , spol, 
naslov, datum prijave, 

razlog prijave, stopnja in 

vrsta izobrazbe, poklicne 
izkušnje, državljanstvo, 

delovna doba, podatki o 

iskanju zaposlitve, 
vključenost v programe 

zaposlovanja, datum 

odjave, razlog odjave.  

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni vir ZRSZ, 

5. v mesecu. 

n.s. Mesec Mesečna 5 dni po 

obdobju 
opazovanja 

ZZZPB-UPB1 

UL RS, št. 
59/2007 

ZRSZ 1.02.01.09 Mesečno poročilo o 

prilivih v in odlivih 
iz registrirane 

brezposelnosti 

Število prijavljenih in 

odjavljenih iz evidence 
brezposelnih oseb po 

glavnih razlogih, spolu in 

stopnjah izobrazbe. 
Osebni podatki: EMŠO, 

spol, naslov, datum 

prijave, razlog prijave, 
stopnja in vrsta izobrazbe, 

poklicne izkušnje, 

državljanstvo, delovna 
doba, vključenost v 

programe zaposlovanja, 

datum odjave, razlog 
odjave.  

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni vir ZRSZ, 

5. v mesecu. 

n.s. Mesec Mesečna 5 dni po 

obdobju 
opazovanja 

ZZZPB-UPB1 

UL RS, št. 
59/2007 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZRSZ 1.02.01.10 Mesečno poročilo o 

trajanju 
brezposelnosti 

Število brezposelnih oseb 

po razredih trajanja 
brezposelnosti, spolu, 

starosti in stopnjah 

izobrazbe. Osebni 
podatki: EMŠO, spol, 

naslov, datum prijave, 

razlog prijave, stopnja in 
vrsta izobrazbe, poklicne 

izkušnje, državljanstvo, 
delovna doba, vključenost 

v programe zaposlovanja,  

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni vir ZRSZ, 

10. v mesecu. 

n.s. Mesec Mesečna 10 dni po 

obdobju 
opazovanja 

ZZZPB-UPB1 

UL RS, št. 
59/2007 

ZRSZ 1.02.01.11 Kvartalno poročilo 
o prejemnikih 

denarnega 

nadomestila za čas 
brezposelnosti 

Število prejemnikov 
denarnega nadomestila po 

spolu in stopnjah 

izobrazbe. Osebni 
podatki: EMŠO, spol, 

naslov, državljanstvo, 

datum prijave, razlog 
prijave, stopnja in vrsta 

izobrazbe, delovna doba, 

datum začetka prejemanja 
DN, trajanje DN, višina 

DN, razlog prenehanja 

izplačevanja pred iztekom 

DN, vključenost v 

programe zaposlovanja.  

Spremljanje stanja na 
področju zaposlovanja.  

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni vir ZRSZ. 
V začetku četrtletja za 

predhodno četrtletje 

n.s. Četrtletje Četrtletna 20 dni po 
obdobju 

opazovanja 

ZZZPB-UPB1 
UL RS, št. 

59/2007 

ZRSZ 1.02.01.12 Letno poročilo o 

vključenih v 

programe 
zaposlovanja 

Število vključenih 

brezposelnih oseb po 

vrstah programov. Osebni 
podatki: EMŠO, spol, 

naslov, datum prijave, 

razlog prijave, stopnja in 
vrsta izobrazbe, poklicne 

izkušnje, delovna doba, 
državljanstvo, vključenost 

v programe zaposlovanja 

(datum vključitve, datum 
prenehanja oziroma 

zaključka).  

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Lastni vir ZRSZ. 

28. 02. 

n.s. Preteklo leto Letna 2 meseca po 

obdobju 

opazovanja 

ZZZPB-UPB1 

UL RS, št. 

59/2007 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZRSZ 1.02.01.13 Poročilo o izdanih 

in veljavnih 
delovnih 

dovoljenjih za tujce 

iz tretjih držav 

Število izdanih in 

veljavnih delovnih 
dovoljenj po treh 

osnovnih kategorijah 

dovoljenj, po dejavnosti 
delodajalca, po stopnjah 

izobrazbe in po državah 

emigracije. Osebni 
podatki: EMŠO tujca, 

spol, starost, 
državljanstvo, država 

izvora, izobrazba, trajanje 

zaposlitve, dejavnost in 
sedež delodajalca.  

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

ZZZS (matična evidenca) 

in lastni vir ZRSZ.  
Na začetku četrtletja za 

predhodno četrtletje. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 20 dni po 

obdobju 
opazovanja 

ZZDT-UPB2 

UL RS, št. 
76/2007 

ZRSZ 1.02.01.14 Poročilo o tujih 

državljanih, 
zaposlenih v 

Sloveniji 

Število zaposlenih tujih 

državljanov po stopnjah 
izobrazbe, dejavnostih, 

spolu in državah 

emigracije. Osebni 
podatki: EMŠO tujca, 

spol, starost, 

državljanstvo, država 
izvora, izobrazba, datum 

zaposlitve, dejavnost in 

sedež delodajalca  

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Delodajalci – pravne in 

fizične osebe. 
Administrativni viri: 

ZZZS, MNZ. 

Na začetku četrtletja za 
predhodno četrtletje 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 30 dni po 

obdobju 
opazovanja 

ZZDT-UPB2 

UL RS, št. 
76/2007 

ZRSZ 1.02.01.15 Načrt zaposlovanja 

za tekoče leto ter 
poročilo o 

zaposlovanju v 

preteklem letu 
LP-ZAP 

Obseg in struktura 

načrtovanih potreb po 
delavcih, število 

načrtovanih presežnih 

delavcev, poročilo o 
opravljenem delu preko 

polnega delovnega časa, 

poročilo o opravljenem 
delu po podjemni 

pogodbi, število 
zaposlenih invalidov. 

Spremljanje stanja na 

področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Delodajalci – pravne 

osebe z 10 ali več 
zaposlenimi. 

15. 01. 

Obvezno Preteklo leto – 

poročilo; 
tekoče leto - 

načrt 

Letna 3 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

ZZZPB-UPB1 

UL RS, št. 
59/2007 

                        

  1.02.02 Plače in stroški 

dela 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS, 

AJPES 

1.02.02.01 Mesečno poročilo o 

izplačanih plačah 
pri pravnih osebah 

Obrazec 1 - ZAP/M 

Izplačane plače skupaj in 

ločeno po kolektivni in 
individualni pogodbi; 

izplačila za nadure; 

zaostala izplačila skupaj 
in ločeno po kolektivni in 

individualni pogodbi, 

izredna izplačila skupaj in 
ločeno po kolektivni in 

individualni pogodbi; 
število plačanih ur skupaj 

in plačanih nadur skupaj 

na katere se nanašajo 
izplačila; število 

zaposlenih oseb, ki so 

prejele plačo in izplačila 
za nadure skupaj; število 

zaposlenih oseb na 

podlagi opravljenih ur, ki 
so prejele plačo; najnižja 

izplačana bruto plača, 

število zaposlenih oseb, 
ki so prejele minimalno 

plačo, vrsta kolektivne 

pogodbe.  

Raziskovanje daje 

vpogled v višino in 
gibanje povprečnih 

mesečnih plač v 

slovenskem 
gospodarstvu. Podatki so 

pomemben vir za vodenje 

politike plač in pokojnin, 
pri kolektivnih pogajanjih 

in za izračunavanje 
različnih socialnih 

prejemkov. 

AJPES skrbi za formalno 

logično pravilnost zbranih 
podatkov, katere skladno 

z dogovorom redno in 

pravočasno pošilja na 
SURS. SURS skrbi za 

seznam poročevalskih in 

opazovanih enot, na 
osnovi katerega 

poročevalske enote 
poročajo podatke o 

plačah, ter za nadzor 

kakovosti podatkov. 
Glede na metodologijo po 

potrebi pripravlja ocene 

za neporočane enote ter 
skrbi za izkazovanje 

statističnih podatkov.  

Pravne osebe ter njihove 

enote v sestavi podatke o 
plačah posredujejo 

AJPES do zadnjega v 

mesecu za pretekli mesec. 
AJPES posreduje podatke 

SURS skladno z 

dogovorom do 8. v 
mesecu (v primeru, da 8. 

v mesecu ni delovni dan, 
se AJPES in SURS o 

datumu predhodno 

dogovorita), po tem 
datumu pa le po 

predhodnem dogovoru s 

SURS. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja 

31998R1165, 

32003R0450, 
UL RS, št. 

93/2007, stran 

12520 

SURS 1.02.02.02 Mesečno poročilo o 

izplačanih plačah 
pri registriranih 

fizičnih osebah 

ZAP-RFO-D/M 

Za zaposlene osebe pri 

registriranih fizičnih 
osebah se spremljajo 

naslednji podatki: 

izplačane bruto in neto 
plače skupaj; število 

zaposlenih oseb, ki so 

prejele plačo; nadomestila 
bruto plač, ki ne 

bremenijo delodajalca. 

Raziskovanje daje 

vpogled v višino in 
gibanje povprečnih 

mesečnih plač zaposlenih 

oseb pri registriranih 
fizičnih osebah. 

DURS skrbi za formalno 

logično pravilnost zbranih 
podatkov, katere skladno 

z dogovorom redno in 

pravočasno pošilja na 
SURS. SURS skrbi za 

nadzor kakovosti 

podatkov in za 
izkazovanje statističnih 

podatkov.  

DURS (obrazec REK – 1 

Obračun davčnih 
odtegljajev od dohodkov 

iz delovnega razmerja) - 

do 5. v mesecu za 
predpretekli mesec. 

Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Mesec, 

Četrtletje 

Četrtletna 90 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165, 

32003R0450 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS, 

AJPES 

1.02.02.03 Izplačilo regresa za 

letni dopust  
REGRES/M 

Podatki o izplačilih 

regresa za letni dopust pri 
pravnih osebah, ločeno po 

zaposlenih za katere velja 

kolektivna pogodba in po 
zaposlenih za katere ne 

velja kolektivna pogodba. 

Spremljanje izplačil 

regresa za letni dopust 
(po mesecih) pri pravnih 

osebah. Regres je 

komponenta stroškov dela 
in se potrebuje za letno in 

štiriletno strukturno 

statistiko stroškov dela 
(Anketa o stroških dela), 

za izračun četrtletnega 
indeksa stroškov dela in 

četrtletnega BDP. 

AJPES skrbi za formalno 

logično pravilnost zbranih 
podatkov, katere skladno 

z dogovorom in tehničnim 

protokolom redno in 
pravočasno pošilja na 

SURS. SURS skrbi za 

nadzor kakovosti 
podatkov in skladno z 

metodologijo uporabi 
podatek pri letnem in 

štiriletnem raziskovanju o 

stroških dela, izračunu 
četrtletnega indeksa 

stroškov dela in 

četrtletnega BDP. 

Pravne osebe podatke 

posredujejo AJPES na 
Obrazcu – Izplačilo 

regresa za letni dopust od 

prvega do zadnjega dne v 
mesecu, ko je bil regres 

izplačan. AJPES 

posreduje podatke SURS 
na podlagi dogovora. 

do 15. v mesecu za 
pretekli mesec. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhod v druga 

raziskovanja. 

32003R0450 

SURS 1.02.02.04 Indeks stroškov 

dela 

ISD/ČL 

Celotni stroški dela: 

prejemki zaposlenih oseb, 

delodajalčevi prispevki za 
socialno varnost in 

subvencije, dejansko 

opravljene delovne ure.  

Spremljanje gibanja 

četrtletnih stroškov dela 

(brez stroškov za 
izobraževanje in ostalih 

stroškov dela: stroški 

kadrovanja in stroški za 
obleke) ločeno za celotne 

stroške dela, plače, 

delodajalčeve prispevke 

za socialno varnost in 

stroške dela brez bonusov 
po evropsko primerljivi 

metodologiji. 

Redno četrtletno 

izračunavanje indeksov, 

objava rezultatov in 
posredovanje podatkov 

Eurostatu skladno z EU 

uredbami; analiza 
kakovosti indeksa z 

uporabo podatkov o 

dejansko opravljenih urah.  

UJP (vplačila 

javnofinančnih prihodkov 

na določene račune) 
Lastni viri SURS-a 

UJP dnevno 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 70 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32003R0450 

SURS 1.02.02.05 Stroški dela - letne 
ocene 

ZAP-SD/L 

Celotni stroški dela: 
prejemki zaposlenih oseb, 

delodajalčevi prispevki za 

socialno varnost, stroški 
izobraževanja, ostali 

stroški dela in subvencije, 
dejansko opravljene 

delovne ure.  

Spremljanje stanja 
stroškov dela. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

UJP (vplačila 
javnofinančnih prihodkov 

na določene račune) 

dnevno; AJPES (letna 
poročila) letno do 30. 6. 

za preteklo leto. Lastni 
viri SURS-a. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS, 

AJPES 

1.02.02.06 Raziskovanje o 

strukturi plače  
ZAP-SP/4L 

Podatki o lastnostih 

poslovnih subjektov oz. 
njihovih enot: 

velikost,dejavnost, 

lokacija dela, lastništvo, 
trg, število zaposlenih 

oseb, institucionalni 

sektor; o demografskih in 
zaposlitvenih lastnostih 

pri njih zaposlenih oseb: 
ime in priimek, EMŠO, 

spol starost, poklic, 

izobrazba, delovna doba, 
delovni čas, vrsta 

zaposlitve, vrsta 

kolektivne pogodbe; o 
strukturi plač in delovnih 

urah zaposlenih oseb za 

celo leto in 
reprezentativni mesec: 

bruto plača, izplačila za 

nadure, izplačila 
dodatkov za delo v 

posebnih pogojih, 

izplačila za manj kot 

100% plačano odsotnost, 

izplačila gibljivega in 

stimulativnega dela plače, 
regres, število plačanih ur 

in nadur, število plačanih 

ur za manj kot 100 % 
plačano odsotnost, dnevi 

bolniške odsotnosti, 

dopusta in druge 
odsotnosti. 

Daje vpogled v strukturo 

plač po različnih 
zaposlitvenih in 

demografskih 

karakteristikah zaposlenih 
oseb (starost, spol, poklic, 

šolska izobrazba) in 

karakteristik delodajalcev 
(dejavnost, velikostni 

razred). 

Priprava raziskovanja, 

obdelava podatkov, 
objava rezultatov. AJPES 

skrbi za delovanje spletne 

aplikacije in za 
opominjanje poročevalcev 

za predložitev podatkov. 

Zbrane podatke skladno z 
dogovorom posreduje 

SURS. SURS skrbi za 
seznam poročevalskih 

enot in zagotavlja 

pojasnila oz. svetovanje 
poročevalskim enotam, 

analizira, obdeluje in 

izkazuje podatke. 

V vzorec izbrani poslovni 

subjekti oziroma njihove 
enote v sestavi, ki so bile 

registrirane za opravljanje 

dejavnosti na ozemlju 
Republike Slovenije 

sporočajo podatke AJPES 

najkasneje do 30.10.2011. 
AJPES posreduje podatke 

SURS najkasneje do 
31.12.2011. DURS 

(kontrolni in odmerni 

podatki dohodnine) do 
31.01. za predpreteklo 

leto. Lastni viri SURS-a.  

Obvezno Preteklo leto, 

mesec oktober 
preteklega leta 

Štiriletna 18 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

31999R0530 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
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Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.02.02.07 Strukturna statistika 

plač 
ZAP-SP/L 

Podatki o plačah in 

številu zaposlenih glede 
na (i) lastnost podjetij oz. 

njihovih enot: velikost 

podjetja, dejavnost, 
lokacija dela in 

prebivališča, število 

zaposlenih; (ii) 
demografske in 

zaposlitvene značilnosti 
oseb: SID, spol, starost, 

poklic, izobrazba, vrsta 

zaposlitve, delovni čas, 
občina prebivališča, 

občina dela, bruto plača. 

Spremljanje stanja na 

področju plač. Dobiti 
vpogled v statistiko plač 

po različnih zaposlitvenih 

in demografskih 
značilnostih zaposlenih 

oseb (starost, spol, poklic, 

izobrazba) in značilnosti 
delodajalcev (dejavnost, 

lokacija, velikost). 
Podatki so vir za oceno 

razlik med ženskimi in 

moškimi plačami. 

Priprava metodologije in 

objava rezultatov. 
Izboljšanje kakovosti 

podatkov z uporabo 

statističnih metod za 
urejanje podatkov, 

priprava navodil, izdelava 

postopkov za statistično 
obdelavo podatkov in 

analiza dobljenih 
rezultatov. 

DURS (kontrolni in 

odmerni podatki 
dohodnine): do 30. 4. prvi 

kontrolni podatki, do 10. 

12. končni kontrolni in 
odmerni podatki 

dohodnine za preteklo 

leto. Lastni viri SURS-a 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.02.02.08 Kazalniki vzpodbud 
za delo 

Izračuni mejnih 
efektivnih davčnih 

stopenj, ki kažejo 

spremembo v obdavčitvi 
in v višini nekaterih 

socialnih pravic, 

povezanih z 
dohodkovnim položajem.  

Primerjava držav glede na 
različne socialne primere 

na trgu dela, različne tipe 

družin oz. posameznikov.  

Redno letno 
izračunavanje, preučitev 

metodologije in možnosti 

izračunavanj za preostale 
tipe družin. 

DURS, MF, MDDSZ, 
MOP, MŠŠ do konca 

marca za stanje 1. julij 

preteklega leta. Lastni viri 
SURS-a. 

Obvezno Preteklo leto, 
stanje 1. julij 

preteklega leta 

Letna 6 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 1.02.02.09 Zaposlene osebe po 
višini bruto in neto 

plače 

ZAP-BNP/L 

Podatki o številu 
zaposlenih oseb po višini 

bruto in neto plače. 

Osebni podatki zbrani za 
namen raziskovanja: SID, 

spol, starost, poklic, 

izobrazba, vrsta 
zaposlitve, delovni čas, 

občina prebivališča, 

občina dela, bruto plača. 

Spremljanje stanja 
zaposlenih glede na 

višino plače. 

Priprava metodologije, 
priprava navodil in 

izdelava postopkov za 

statistično obdelavo, 
analiza in objava 

rezultatov. 

DURS (kontrolni in 
odmerni podatki 

dohodnine). Lastni viri 

SURS-a. 
DURS do 30. 4. prvi 

kontrolni podatki, do 10. 

12. končni kontrolni in 
odmerni podatki 

dohodnine za preteklo 

leto  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja.  

Partnersko 
sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.02.02.11 Statistika dejansko 

opravljenih ur 
ZAP-DELURE/ČL 

Dejansko opravljene ure 

so plačane ali neplačane 
ure, ki so bile opravljene 

v rednem delovnem času 

ali izven rednega 
delovnega časa (nadure). 

Mednje se ne štejejo 

plačne neopravljene ure 
kot so odsotnost zaradi 

dopusta, bolniške, 
praznikov oz. dela prostih 

dni, malice. EMŠO, 

evidenca začasne / trajne 
odsotnosti z dela zaradi 

bolezni, poškodb, nege, 

spremstva in drugih 
vzrokov. 

Zagotoviti mednarodno 

primerljive podatke o 
stanju in gibanju dejansko 

opravljenih ur. 

Redno izračunavanje 

podatkov. Nadaljnji 
razvoj metodologije. 

Analiza bolniških 

odsotnosti na podlagi 
individualnih podatkov iz 

evidence začasne / trajne 

odsotnosti z dela zaradi 
bolezni, poškodb, nege, 

spremstva in drugih 
vzrokov in priprava 

predloga potrebnih 

aktivnosti za izboljšanje 
metodologije in kakovosti 

podatkov pri četrtletnem 

izračunavanju podatkov o 
dejansko opravljenih urah. 

IVZ (Evidenca začasne / 

trajne odsotnosti z dela 
zaradi bolezni, poškodb, 

nege, spremstva in drugih 

vzrokov - IVZ3): 2 
meseca po koncu obdobja 

opazovanja Lastni viri 

SURS-a. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 

obdobju 
opazovanja 

32003R0450, 

31998R1165 

SURS 1.02.02.12 65. člen Kadrovskih 

predpisov za 
uradnike Evropske 

skupnosti 

A65 

EU Komisija in druge EU 

inštitucije potrebujejo za 
spremljanja in analizo 

gibanja plač uradnikov 

Evropske skupnosti, ki jih 
na osnovi 65. člena 

Kadrovskih predpisov 

usklajujejo vsaj enkrat 

letno, podatke o gibanju 

plač nacionalnih javnih 
uslužbencev centralne 

države.  

Spremljanje gibanja plač 

javnih uslužbencev 
institucionalnega 

podsektorja centralne 

ravni države za izračun 
specifičnega kazalnika 

(SI) kot mere za 

povprečno spremembo v 

kupni moči plač za 

potrebe prilagajanja 
osebnih prejemkov 

uradnikov in drugih 

uslužbencev Evropske 
skupnosti. 

Spremljanje zakonodaje s 

področja sistema plač v 
javnem sektorju, 

preverjanje možnosti 

izboljšanja vzorčnega 
zajetja (vsaj 75 %) in 

referenčne populacije, 

dopolnitev podatkov iz 

preteklih let z dodatnimi 

informacijami z namenom 
boljšega razumevanja 

nacionalnega plačnega 

sistema s strani Eurostata, 
spremljanje sprememb 

metodologije za 

izračunavanje 
specifičnega kazalnika.  

DURS (lestvica za 

odmero dohodnine in 
olajšave), MJU, AJPES 

(informacijski sistem za 

posredovanje in analizo 
podatkov o plačah v 

javnem sektorju - ISPAP) 

DURS, MJU, AJPES - do 

konca oktobra za stanje 1. 

julij tekočega leta 

Obvezno 01. 07. 

tekočega leta 
glede na 01. 

07. preteklega 

leta. 

n.s. Podatki niso 

namenjeni 
objavi, so 

vhodni vir za 

izračun 
specifičnega 

kazalnika na 

Eurostatu. 

32005R0031 

                        

  1.02.93  Statistični registri 

statistike dela 
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SURS 1.02.93 .01 Statistični register 

delovno aktivnega 
prebivalstva 

SRDAP 

Spremljanje zaposlitvenih 

in demografskih lastnosti 
delovno aktivnega 

prebivalstva po posl. 

subjektih (oz. delih posl. 
subjektov), v katerih 

delajo. Podatki o 

zavarovancu: EMŠO, ime 
in priimek, spol, datum 

rojstva, starost, 
državljanstvo, zak. stan, 

naslov stalnega in 

začasnega preb., za tujce 
naslov stalnega preb. v 

tujini, datum in vrsta 

dogodka (prijava, 
sprememba in odjava iz 

zavarovanja), podlaga za 

zavarovanje, status 
aktivnosti, izmensko delo, 

del. razmerje, del. čas, 

KLASIUS-SRV, 
KLASIUS-P, 

poklicna/strokovna 

izobrazba, poklic, poslan 

v državo (za detaširane 

delavce), prvič zaposlen v 

RS, vrsta invalidnosti, št. 
in datum izteka delovnega 

dovoljenja, vzrok 

prenehanja zavarovanja. 
Podatki o posl. subjektu: 

naziv in naslov 

zavezanca, polni 
zavarovalni čas 

zavezanca, registrska št. 

zavezanca, matična št. 
poslovnega subjekta, 

pravnoorganizacijska 

oblika in lastnina 
poslovnega subjekta, 

dejavnost, število 

zaposlenih oseb pri 
poslovnem subjektu oz. 

pri delu poslovnega 

subjekta, institucionalni 
sektor. 

Za doseganje večje 

racionalizacije zbiranja 
statističnih podatkov, 

izboljšanja njihove 

kakovosti in zniževanja 
obremenitev dajalcev 

podatkov, se kot vir za 

osveževanje Statističnega 
registra delovno 

aktivnega prebivalstva 
(SRDAP),uporabljajo 

podatki iz obstoječih 

administrativnih virov. 
Glavni vir za osveževanje 

podatkovne baze SRDAP 

so obrazci M. Podatki iz 
SRDAP-a se uporabljajo 

na mnogih statističnih 

področjih, kot so: 
mesečna statistika 

delovno aktivnega 

prebivalstva, statistika 
prostih delovnih mest, 

delovne migracije, pri 

popisih prebivalstva, 

Socioekonomske 

značilnosti prebivalstva in 

selivcev, Prijava rojstva, 
Prijava smrti, v Anketi o 

življenjskih pogojih, 

Anketi o strukturi plače, 
Strukturni statistiki 

podjetij, za potrebe 

nacionalnih računov.  

Tekoče mesečno 

osveževanje podatkovne 
baze SRDAP s podatki z 

obrazcev M ter 

posredovanje podatkov 
uporabnikom. Nadgradnja 

aplikacije in 

oplemenitenje podatkov z 
novimi viri. 

Poslovni subjekti 

poročajo ZZZS na 
obrazcih M. CRP, PRS, 

Lastni viri SURS-a  

ZZZS do 3. v mesecu za 
pretekli mesec. CRP - 

mesečno PRS - mesečno  

Obvezno Kritični dan n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhod v druga 

raziskovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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  1.03 Izobraževanje in 

usposabljanje 

                  

  1.03.01 Statistika 

začetnega 

izobraževanja 

                  

SURS 1.03.01.01 Statistično 
raziskovanje o 

predšolski vzgoji in 

izobraževanju v 
vrtcih 

ŠOL-PŠV 

Vrtci po organizacijski 
obliki, obliki lastnine, 

številu in vrsti oddelkov, 

vrsti, trajanju in dnevnem 
času izvedbe programa, 

zaposlenih, obogatitvenih 

in dodatnih dajavnostih, 
ki jih izvajajo, 

razpoložljivih kapacitetah 

in otrocih po spolu, 
starosti, državljanstvu, 

občini stalnega 

prebivališča in prehrani.  

Spremljanje stanja na 
področju predšolske 

vzgoje za tekoče in 

nadaljnje kreiranje politik 
na področju predšolske 

vzgoje in izobraževanja v 

vrtcih in primerjave 
podatkov oz. indikatorjev 

v mednarodnem prostoru. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Vzgojno varstveni zavodi, 
osnovne šole.  

30.10. 

Obvezno 30.09. Letna 8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0452  

SURS 1.03.01.02 Statistično 

raziskovanje o 
osnovnošolskem 

izobraževanju 

mladine 

ŠOL-O 

Osnovne šole po 

organizacijski obliki, 
razvitosti, obliki lastnine, 

vrsti programov, ki jih 

izvajajo, učnem jeziku na 

narodnostno mešanem 

področju, številu in vrsti 

oddelkov, opremljenosti z 
računalniki, zaposlenih in 

vključenih otrocih po 

razredih, spolu, starosti, 
učnem uspehu, 

državljanstvu, po številu 

tujih jezikih, ki se jih 
učijo, kraju bivanja. 

Spremljanje stanja na 

področju 
osnovnošolskega 

izobraževanja za tekoče 

in nadaljnje kreiranje 

politik na področju 

osnovnošolskega 

izobraževanja mladine in 
primerjave podatkov oz. 

indikatorjev v 

mednarodnem prostoru. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Deloma administrativni 

vir (MŠŠ-organizacijsko 
poročilo za osnovne šole), 

Osnovne šole, Zavodi in 

osnovne šole za otroke s 

posebnimi potrebami 

15.10. 

Obvezno Stanje 31.8. za 

konec 
šolskega leta 

in 15.9. za 

začetek 

šolskega leta 

Letna 7,5 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

32008R0452 

SURS 1.03.01.03 Statistično 
raziskovanje o 

osnovnošolskem 

izobraževanju 
odraslih 

ŠOL-O-ODR 

Osnovne značilnosti 
organizacij, ki izvajajo 

osnovnošolsko 

izobraževanje odraslih, o 
zaposlenih in udeležencih 

izobraževanja po 

razredih, spolu, starosti, 
predhodni izobrazbi, 

občini stalnega 

prebivališča, učenju tujih 
jezikov.  

Spremljanje stanja na 
področju 

osnovnošolskega 

izobraževanja odraslih za 
tekoče in nadaljnje 

kreiranje politik na 

področju 
osnovnošolskega 

izobraževanja odraslih in 

primerjave podatkov oz. 
kazalnikov v 

mednarodnem prostoru. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Ljudske univerze, ki 
izvajajo osnovnošolsko 

izobraževanje odraslih, 

drugi izvajalci 
osnovnošolskega 

izobraževanja odraslih.  

15.12. 

Obvezno 31.8. za 
preteklo 

šolsko leto 

Letna 8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0452 
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SURS 1.03.01.04 Statistično 

raziskovanje o 
srednješolskem 

izobraževanju 

mladine 
ŠOL-S 

Vključenost mladine v 

različne programe 
srednješolskega 

izobraževanja, za 

pridobitev nižje ali 
srednje poklicne, srednje 

tehniške oz. strokovne ter 

srednje splošne izobrazbe. 
V okviru raziskovanja se 

zbirajo podatki o vrsti šol, 
lastnini, učnem jeziku, 

oddelkih; dijakih po 

spolu, izobraževalnih 
programih, letnikih in 

uspešnosti, letih starosti, 

občini stalnega 
prebivališča, šolski 

prehrani in učenju tujih 

jezikov, zaključku 
izobraževanja, o dijakih s 

posebnimi potrebami, o 

opremljenosti šol z 
računalniki in vrstami 

internetne povezave; o 

pedagoškem osebju po 

spolu, delovnem času, 

urah poučevanja, 

starostnih razredih, 
izobrazbi ter o drugih 

zaposlenih delavcih.  

Spremljanje stanja na 

področju srednješolskega 
izobraževanja, priprava in 

posredovanje podatkov 

domačim in 
mednarodnim 

institucijam, priprava 

kazalnikov s področja 
izobraževanja.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Skupni e-vprašalnik MŠŠ 

in SURS (podatke zbere 
in posreduje SURS-u 

MŠŠ), Srednje šole za 

mladino (dodatna 
vprašanja -vprašalnik 

SURS-a za potrebe 

mednarodnega 
poročanja). 

Srednje šole za mladino 
preko MŠŠ: 01.12. 

Srednje šole za mladino 

SURS-u: 10.10.  

Obvezno Šolsko leto - 

tekoče, po 
stanju 15.9. 

Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0452 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.01.05 Statistično 

raziskovanje o 
srednješolskem 

izobraževanju 

odraslih 
ŠOL-S-ODR 

Vključenost odraslih v 

različne programe 
srednješolskega 

izobraževanja, za 

pridobitev nižje ali 
srednje poklicne, srednje 

tehniške oz. strokovne ter 

srednje splošne izobrazbe. 
V okviru raziskovanja se 

zbirajo podatki o vrsti 
organizacij, ki izvajajo 

srednješolsko 

izobraževanje odraslih, o 
obliki lastnine, o oddelkih 

in udeležencih po spolu, 

izobraževalnih 
programih, uspešnosti, 

vključenosti in uspešnosti 

brezposelnih v 
izobraževanje, zaključku 

izobraževanja, starostnih 

razredih, učenju tujih 
jezikov, občini stalnega 

prebivališča; o 

pedagoškem osebju za 

odrasle po spolu, 

delovnem času, urah 

poučevanja, starostnih 
razredih, izobrazbi ter o 

drugih za odrasle 

zaposlenih delavcih.  

Spremljanje stanja na 

področju srednješolskega 
izobraževanja, priprava in 

posredovanje podatkov 

domačim in 
mednarodnim 

institucijam, priprava 

kazalnikov s področja 
izobraževanja.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Srednje šole in druge 

organizacije, ki izvajajo 
srednješolsko 

izobraževanje odraslih za 

pridobitev javno veljavne 
stopnje izobrazbe, MŠŠ.  

30.11. 

Obvezno Preteklo leto, 

po stanju 
30.10 

Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0452 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.01.06 Statistično 

raziskovanje o 
študentih v 

višješolskem 

strokovnem in 
visokošolskem 

izobraževanju- 

Vpisni list za 
študente 

ŠOL-ŠTUD 

Podatki o izobraževalnem 

zavodu, podatki o 
izobraževalnem programu 

oziroma o drugem izobr. 

programu (če je bil študij 
dvopredmetni), podatki o 

študentu (EMŠO, 

ime,priimek, spol, datum 
rojstva; podatki o občini 

in državi stalnega 
bivališča in o 

državljanstvu, podatki o 

znanju tujih jezikov, o 
bivanju in prehrani v času 

študija, o uveljavljanju 

statusa študenta s 
posebnimi potrebami) 

podatki o vključenosti 

(študijsko leto, občina 
izvajanja študija-če v 

drugi občini kot matična 

organizacija, letnik 
študija, način študija, 

študij na daljavo, vrsta 

vpisa, študijsko leto 

prvega vpisa v ta študijski 

program, študijsko leto 

prvega vpisa na katerikoli 
visokošolski oz. 

višješolski študijski 

program, plačilo šolnine, 
plačnik), podatki o 

predhodni izobrazbi 

študenta, ki je bila pogoj 
za vpis v ta program 

(vrsta končane šole, leto 

izdaje zaključnega 
spričevala, država 

končane šole, način 

končanja šole-le za 
dodiplomske študente), 

podatki o predhodni 

najvišji doseženi 
izobrazbi študenta, če je 

višja od predhodne, na 

podlagi katere se je vpisal 
v ta program (vrsta 

dosežene izobrazbe, 

država v kateri je pridobil 
izobrazbo, leto pridobitve 

izobrazbe). 

Spremljanje stanja na 

področju terciarnega 
izobraževanja za namene 

tekočega in nadaljnjega 

spremljanja politik na tem 
področju in primerjave 

podatkov oziroma 

kazalnikov v 
mednarodnem prostoru.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Študenti višješolskega in 

visokošolskega 
dodiplomskega in 

podiplomskega študija ob 

vpisu v katerikoli letnik 
ali v absolventski staž, 

višje strokovne šole, 

visoke strokovne šole, 
fakultete, umetniške 

akademije, univerze (na 
osnovi skupnega 

vprašalnika-vpisnega lista 

univerz, samostojnih 
visokošolskih zavodov in 

SURS, oz. statističnega 

vprašalnika; 
administrativne evidence 

(MŠŠ, MVZT)).  

15.11. 

Obvezno Akademsko 

leto - tekoče 

Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0452 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.01.07 Statistično 

raziskovanje o 
vpisu študentov na 

visokošolske 

zavode in višje 
strokovne šole-prvi 

podatki 

ŠOL-ŠTUD-PP 

Zbirajo se podatki o vpisu 

študentov na višje 
strokovne šole in 

visokošolski dodiplomski 

študij na univerzah in 
samostojnih 

visokošolskih zavodih s 

koncesijo in sicer:podatki 
o vpisu študentov na višje 

strokovne šole glede na 
ustanovitelja, po 

področjih izobraževanja, 

letniku in načinu študija, 
ter vpisu študentov na 

visokošolski dodiplomski 

in enovit magistrski študij 
(2. bolonjska stopnja) na 

univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih s 
koncesijo, po vrsti 

programa, vrsti vpisa in 

številu študentov vpisanih 
v 1. letnik. 

Spremljanje stanja na 

področju terciarnega 
izobraževanja. 

Pridobitev podatkov iz 

administrativnih virov, 
objava podatkov. 

Administrativni viri 

(MVZT, MŠŠ). 
15.10. za tekoče študijsko 

leto. 

Obvezno Akademsko 

leto - tekoče, 
po stanju 

10.10 

Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.03.01.08 Statistično 

raziskovanje o 

diplomantih 

višješolskih in 
visokošolskih 

študijskih 

programov 
ŠOL-DIPL-TERC 

Podatki o izobraževalnem 

zavodu, podatki o 

izobraževalnem programu 

oziroma o drugem izobr. 
programu (če je bil študij 

dvopredmetni), podatki o 

diplomantu (EMŠO, 
ime,priimek, spol, datum 

rojstva; občina in država 

stalnega bivališča; 
državljanstvo), podatki o 

študiju in diplomiranju 

(datum diplomiranja, 
način študija, študijsko 

leto in letnik prvega vpisa 

v ta študijski program, 
področje znanosti iz 

katerega je diplomant 

pridobil znanstveni 
naziv), podatki o 

predhodni najvišji 

doseženi izobrazbi 
diplomanta (vrsta, leto in 

država pridobitve najvišje 

predhodno dosežene 
izobrazbe) 

Spremljanje stanja na 

področju terciarnega 

izobraževanja za namene 

tekočega in nadaljnjega 
spremljanja politik na tem 

področju in primerjave 

podatkov oziroma 
kazalnikov v 

mednarodnem prostoru. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

terenskih in 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Diplomanti višjih 

strokovnih šol in 

visokošolskih 

zavodov;višje strokovne 
šole, visokošolski zavodi, 

administrativne evidence 

(MŠŠ, MVZT). 
05.01 za preteklo leto. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R0452 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.01.09 Statistično 

raziskovanje o 
visokošolskih 

učiteljih, 

znanstvenih 
delavcih in 

sodelavcih ter o 

predavateljih višjih 
strokovnih šol in 

drugih strokovnih 
delavcih v višjem 

strokovnem 

izobraževanju 
ŠOL-KP 

Osnovne značilnosti 

visokošolskega in 
višješolskega 

pedagoškega osebja ter 

ostalih zaposlenih na 
višjih strokovnih šolah in 

visokošolskih zavodih. 

Zbirajo se podatki o 
visokošolskih učiteljih, 

visokošolskih sodelavcih 
in znanstvenih delavcih, 

ki poučujejo na 

visokošolskem študiju ter 
o učiteljih, strokovnih 

delavcih in sodelavcih v 

višjem strokovnem 
izobraževanju, glede na 

delovno mesto, 

pedagoško obremenitev 
(v številu oseb in 

ekvivalentu PDČ), spol 

ter o starostni strukturi 
visokošolskih in 

višješolskih učiteljih. 

Spremljanje podatkov o 

zaposlenih na področju 
terciarnega izobraževanja 

za namene tekočega in 

nadaljnjega spremljanja 
politik na tem področju in 

primerjave podatkov 

oziroma kazalnikov v 
mednarodnem prostoru. 

priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov 

Višje strokovne šole, 

visoke strokovne šole, 
fakultete, umetniške 

akademije ter MŠŠ, 

MVZT.  
15.03. 

Obvezno Akademsko 

leto - tekoče, 
po stanju 31.3. 

Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R452 

SURS 1.03.01.10 Statistično 

raziskovanje o 

zavodih za 
usposabljanje otrok 

in mladostnikov s 

čustvenimi in 
vedenjskimi 

motnjami 

ŠOL-MVO 

Osnovne informacije o 

zavodih in domovih za 

usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami 

vedenja in osebnosti, o 

zaposlenih in varovancih 
po starosti, spolu, času 

bivanja v zavodu, 

izobraževanju in socio-
ekonomskih značilnostih. 

Spremljanje stanja na 

področju vzgoje in 

izobraževanja vedenjsko 
in osebnostno motenih 

otrok in mladostnikov za 

izdelavo nacionalnih 
poročil in primerjave 

podatkov oz. kazalnikov 

v mednarodnem prostoru. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Zavodi za usposabljanje 

otrok in mladostnikov z 

motnjami vedenja in 
osebnosti.  

5.02. 

Obvezno 31.12. Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.03.01.11 Statistično 
raziskovanje o 

zavodih, centrih in 

domovih za 
nastanitev in oskrbo 

otrok in 

mladostnikov s 
posebnimi 

potrebami 

ŠOL-ZU 

Osnovne informacije o 
vrsti ustanov za 

nastanitev in oskrbo otrok 

in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, 

vzgojnih skupinah, 

razpoložljivih prostorih, 
zaposlenih in varovancih 

po starosti, spolu, 

izobraževanju in 
primarnem tipu družine.  

Spremljanje stanja na 
področju vzgoje in 

izobraževanja otrok in 

mladostnikov z motnjami 
v razvoju, ki v času 

izobraževanja bivajo 

izven kraja stalnega 
prebivališča za izdelavo 

nacionalnih poročil in 

primerjavo podatkov oz. 
kazalnikov v 

mednarodnem prostoru. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Domovi v sklopu 
zavodov, centrov, 

osnovnih šol s posebnimi 

potrebami, dijaških in 
drugih domov; 

05.02. 

Obvezno 31.12. Letna 5 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.01.12 Statistično 

raziskovanje o 
osnovnem 

glasbenem 

izobraževanju 
ŠOL-GL 

Podatki o organizacijski 

obliki glasbenih šol, 
obliki lastnine, 

zaposlenih, glasbenih 

knjižnicah, učencih po 
starosti, spolu, programu, 

ki ga obiskujejo, učnem 

uspehu, nastopih in 
drugih glasbenih 

dejavnostih. 

Spremljanje stanja na 

področju osnovnega 
glasbenega in plesnega 

izobraževanja za tekoče 

in nadaljnje kreiranje 
politik na področju 

osnovnega glasbenega in 

plesnega izobraževanja. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Deloma administrativni 

viri (MŠŠ vprašalnik za 
glasbene šole-vpis), 

glasbene šole (vprašalnik 

SURS-a za konec šol. 
leta). 

15.10. 

Obvezno 31.8. za 

preteklo 
šolsko leto, 

15.9. za 

začetek 
šolskega leta 

Letna 8,5 mesecev 

po obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.03.01.13 Statistično 

raziskovanje o 

dijaških in 
študentskih 

domovih in drugih 

ustanovah, ki 
študentom 

omogočajo bivanje 

ŠOL-ŠD 

Vključenost in osnovne 

značilnosti dijaške in 

študentske populacije, ki 
je nastanjena v dijaških in 

študentskih domovih in 

razpoložljive kapacitete 
domov. Zbirajo se 

podatki o številu dijaških 

in študentskih domov, 
zasebnih pravnih oseb, 

registriranih za dejavnost 

študentskih domov ter 
število študentov in 

dijakov, nastanjenih v teh 

domovih, zaposlene 

osebe, vrste in površina 

prostorov v dijaških in 
študentskih domovih ali 

pri zasebnih pravnih 

osebah, registriranih za 
dejavnost študentskih 

domov. 

Spremljanje stanja na 

področju dejavnosti 

dijaških in študentskih 
domov za namene 

tekočega in nadaljnjega 

spremljanja politik na tem 
področju.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Dijaški in študentski 

domovi in pravne osebe, 

registrirane za opravljanje 
dejavnosti študentskih 

domov; Administrativni 

viri: MŠŠ, MVZT.  
15.04. 

Obvezno Po stanju 31.3. Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS, 

AJPES 

1.03.01.14 Statistično 

raziskovanje o 
štipendiranju 

dijakov in študentov 

ŠOL-ŠTIP 

Spremljanje štipendistov 

(dijakov in študentov) in 
štipenditorjev po različnih 

spremenljivkah. Podatki o 

štipenditorju in 
soštipenditorjih (MŠ, 

dejavnost, občina, 

lastništvo) in štipendistu 
(EMŠO, spol, občina in 

država stalnega bivališča, 
državljanstvo, občina 

šole, država šole, letnik in 

vrsta izobr., področje 
izobr., vrsta, višina 

osnovne štipendije in 

dodatkov k štipendiji), 
delež sofinanciranja 

kadrovske štipendije pri 

soštipendiranju.  

Spremljanje stanja na 

področju štipendiranja 
dijakov in študentov za 

tekoče in nadaljnje 

kreiranje politik na tem 
področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativne 

evidence: MDDSZ: 
informacijski sistem 

štipendiranja (državne, 

Zoisove, sofinancirane 
kadrovske štipendije); 

MJU, MŠŠ: evidence 

kadrovskih štipendistov v 
državni upravi in na 

MŠŠ; ZRSZ: evidenca 
Zoisovih štipendistov (po 

stari zakonodaji). Pravne 

osebe, ki so izplačale 
nesofinancirane 

kadrovske štipendije, 

podatke posredujejo 
AJPES-u. 

Marec 2011 

Obvezno 31. 12. Letna 12 mesecev po 

dnevu 
opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje, 
ZŠTIP UL RS, 

št. 59/2007 

(63/2007 
popr.) in št. 

40/2009 

SURS 1.03.01.15 Izdatki za 

izobraževanje 

Podatki o izdatkih države 

in občin, zasebnih in 

mednarodnih izdatkih za 
formalno izobraževanje 

po vrstah izdatkov in 

ravneh izobraževanja; 

podatki o porabi 

izobraževalnih institucij 
ne glede na vir sredstev 

po vrsti porabe in ravneh 

izobraževanja; v skladu z 
mednarodnimi zahtevami 

in nacionalnimi 

potrebami.  

Spremljanje stanja na 

področju financiranja in 

porabe sredstev na 
področju formalnega 

izobraževanja za namene 

tekočega in nadaljnjega 

spremljanja politik na tem 

področju in primerjave 
podatkov oziroma 

kazalnikov v 

mednarodnem prostoru. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih podatkov 
ter podatkov drugih 

obstoječih raziskovanj 

SURS, objava rezultatov 

in posredovanje podatkov 

v mednarodnem merilu 
(finančni vprašalnik 

UOE). Razvoj metod 

ocenjevanja za 
zagotavljanje zahtevane 

razčlenjenosti podatkov, 

izboljšanje kakovosti 
podatkov.  

Administrativne evidence 

(MŠŠ,MVZT, MF, 

MDDSZ, ostala 
ministrstva,AJPES), 

DURS, obstoječa 

raziskovanja 

SURS,izobraževalne 

ustanove. 
Junij 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 16 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R0452 

                        

  1.03.02 Statistika 

(nadaljnjega) 

izobraževanja in 

usposabljanja 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.02.01 Statistično 

raziskovanje o 
izvajalcih 

nadaljnjega 

izobraževanja in 
usposabljanja 

ŠOL-NAD 

Vključenost odraslih in 

odraščajočih v različne 
splošne, strokovne ali 

jezikovne programe 

nadaljnjega neformalnega 
izobraževanja, s katerimi 

si udeleženci ne pridobijo 

višje ravni izobrazbe 
temveč dodatna znanja za 

potrebe dela ali za osebno 
rast. V okviru 

raziskovanja se zbirajo 

podatki o izvajalcu 
nadaljnjega izobraževanja 

po statusu, občini 

izvajanja, jeziku 
izvajanja, ustanovitelju; o 

izobraževalnih programih 

po področjih 
(klasifikacijski sistem 

Klasius-P), udeležencih 

po spolu, starosti in 
najvišji doseženi 

izobrazbi; o zaposlenih; o 

dohodkih in izdatkih 

izvajalcev nadaljnjega 

izobraževanja. 

Spremljanje stanja na 

področju nadaljnjega 
izobraževanja in 

usposabljanja.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov. 

Ljudske univerze, druge 

specializirane 
organizacije za 

izobraževanje odraslih, 

enote pri šolah in 
podjetjih itd. 

30.12. 

Obvezno Šolsko leto - 

preteklo, 
stanje 31.8. 

Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.02.02 Mednarodna anketa 

o izobraževanju 
odraslih (Adult 

education survey- 

AES) 
AIO 

Osnovni podatki: o 

anketirancu (spol, starost, 
državljanstvo, dolžina 

bivanja v Sloveniji, 

država rojstva, zakonski 
stan, dosežena raven 

izobrazbe, druga 

formalno priznana 
izobrazba, opuščeno 

formalno izobraževanje, 
status na trgu dela, 

zaposlitev, poklic), 

podatki o njegovem 
gospodinjstvu in neto 

mesečnih dohodkih 

gospodinjstva, podatki o 
izobrazbi in poklicu 

staršev, podatki o 

pridobitvi informacij 
glede možnosti 

izobraževanja, podatki o 

vključenosti v različne 
oblike izobraževanja, 

usposabljanja in učenja 

ter njihovih značilnostih, 

o razlogih za vključitev, 

uporabi pridobljenih 

znanj in zadovoljstvu z 
izobraževalno 

aktivnostjo, o stroških in 

viru plačila za 
izobraževalno aktivnost, o 

ovirah za (večjo) 

vključenost v 
izobraževalne aktivnosti; 

dodatni podatki: o 

poznavanju IKT, o znanju 
jezikov ter predvidoma: o 

udeležbi v kulturnih in 

družbenih aktivnostih.  

Pridobitev podatkov o 

izobrazbi, izobraževanju 
in učenju prebivalcev s 

perspektive 

vseživljenjskega učenja 
za potrebe spremljanja in 

kreiranja politik na 

nacionalni ravni in na 
ravni EU. 

Priprava ankete, izvedba 

pilotne ankete, izvedba 
glavne ankete, obdelava 

podatkov. 

Predvideno: v vzorec 

izbrani prebivalci v 
starosti 18-65 let.  

September-december 

2011. 

Obvezno za 

administra-
tivne vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva 

Preteklo leto Petletna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

32008R0452 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.03.02.03 Statistično 

raziskovanje o 
nadaljnjem 

izobraževanju in 

usposabljanju 
zaposlenih 

ŠOL-ZAP 

Splošni podatki (o 

podjetju, o vseh 
zaposlenih, o skupnem 

številu delovnih ur in 

stroških dela,o tem ali je 
podjetje inovacijsko 

aktivno), o politiki 

podjetja v zvezi z 
nadaljnjim 

izobraževanjem in 
usposabljanjem 

zaposlenih, o 

zagotavljanju programov 
idr. oblik nadaljnjega 

poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja, o 
udeležbi zaposlenih, 

vsebini, stroških in 

izvajalcih programov 
izobraževanja in 

usposabljanja, o 

ugotavljanju kvalitete in 
rezultatov izobraževanja 

in usposabljanja v 

podjetjih, o omejevalnih 

dejavnikih in razlogih 

nezagotavljanje 

nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja 

zaposlenih, ter o 

zagotavljanju začetnega 
poklicnega izobraževanja 

in usposabljanja. 

Spremljanje interesa 

podjetij-delodajalcev za 
vlaganja v izobraževanje 

svojih zaposlenih, za 

potrebe kreiranja politik 
na nacionalni ravni in na 

ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov. 

Poslovni subjekti z 10 in 

več zaposlenimi. 
Maj 2011 

Obvezno Preteklo leto Petletna 16 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

32005R1552 

                        

  1.04 Kultura                   

  1.04.01 Statistika kulture                   

SURS 1.04.01.01 Statistično 

raziskovanje o 
izdanih knjigah, 

brošurah in serijskih 

publikacijah 
ZAL-PUB 

Osnovni statistični 

podatki o knjigah, 
brošurah in serijskih 

publikacijah (knjige in 

brošure po UDK, naklada, 
naslovi, leposlovje, 

otroška in mladinska 

književnost, učbeniki, 
serijske publikacije po 

vrstah, UDK in pogostosti 

izhajanja).  

Spremljanje stanja na 

področju kulture kot 
podlaga za spremljanje in 

načrtovanje politik na tem 

področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativne 

evidence: NUK, IZUM 
(baza podatkov o 

monografskem gradivu in 

baza podatkov o serijskih 
publikacijah). 

2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.04.01.02 Statistično 

raziskovanje o 
gledališki, operni in 

baletni dejavnosti 

KU-GL 

Osnovni statistični 

podatki o gledališki, 
operni in baletni 

dejavnosti (novo izvedena 

dela, javne prireditve, 
gostovanja, koncerti, 

obiskovalci, zaposleni, 

prihodki, odhodki). 

Spremljanje stanja na 

področju 
gledališke,operne in 

baletne dejavnosti kot 

osnove za spremljanje in 
načrtovanje nacionalne 

politike na tem področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Gledališča, opera in balet. 

Administrativni viri: MK 
(poročila javnih 

zavodov). 

Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

ReNKP0811, 

UL RS, št. 
35/2008 

SURS 1.04.01.03 Statistično 

raziskovanje o 

dejavnosti 

filharmonije in 

poklicnih orkestrov 
KU-FO 

Osnovni statistični 

podatki o dejavnosti 

filharmonije in poklicnih 

orkestrov (izvedena dela, 

koncerti, prireditve, 
obiskovalci, gostovanja, 

zaposleni, prihodki, 

odhodki).  

Spremljanje stanja na 

področju glasbene 

dejavnosti kot osnove za 

spremljanje in 

načrtovanje nacionalne 
politike na tem področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

terenskih in 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poklicni orkestri, zbori, 

administrativni viri MK 

(poročila javnih zavodov 

s tega področja). 

Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

ReNPK0811, 

UL RS, št. 

35/2008 

SURS 1.04.01.04 Statistično 

raziskovanje o 
dejavnosti RTV 

organizacij 

KU-RTV 

Osnovni statistični 

podatki o dejavnosti RTV 
organizacij (status 

programa, dodatne 

storitve, vsebina 
programov, zvrsti 

programov, nakupljen 

program, arhivsko 
snemanje, zaposleni, 

prihodki, odhodki). 

Spremljanje stanja na 

področju avdiovizualne 
kulture kot osnove za 

spremljanje in 

načrtovanje nacionalne 
politike na tem področju. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

RTV organizacije.  

Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

ReNPK0811, 

UL RS, št. 
35/2008 

SURS 1.04.01.05 Statistično 

raziskovanje o 

proizvodnji in 
izvozu filmov 

FILM-P 

Osnovni statistični 

podatki s področja 

filmske produkcije 
(proizvedeni filmi, 

distribucija v 

kinematografe, TV AV 
dela, otroška in mladinska 

dela, zaposleni, prihodki, 

odhodki). 

Spremljanje stanja na 

področju avdiovizualne 

kulture kot osnove za 
spremljanje in 

načrtovanje nacionalne 

politike na tem področju.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

terenskih in 
administrativnih 

podatkov, obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Producenti filmov in 

videofilmov, deloma 

administrativne evidence 
(Filmski sklad RS).  

Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

ReNPK0811, 

UL RS, št. 

35/2008 

SURS 1.04.01.06 Statistično 

raziskovanje o 
uvozu in distribuciji 

filmov 

FILM-D 

Osnovni statistični 

podatki s področja 
filmske distribucije 

(distribucija AV del, 

kinematografskih filmov, 
dolgometražni filmi, 

kopije, bruto prihodek, 

ostali prihodki, odhodki, 
zaposleni).  

Spremljanje stanja na 

področju avdiovizualne 
kulture kot osnove za 

spremljanje in 

načrtovanje nacionalne 
politike na tem področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Distributerji filmov in 

videofilmov, deloma 
admin. evidence (Filmski 

sklad RS);  

Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

ReNPK0811, 

UL RS, št. 
35/2008 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.04.01.07 Statistično 

raziskovanje o 
dejavnosti 

kinematografov 

KINO 

Osnovni statistični 

podatki o dejavnosti 
kinematografov 

(predvajani filmi, 

kinoprojektorji, gledalci 
filmov, zaposleni, 

prihodki, odhodki). 

Spremljanje stanja na 

področju avdiovizualne 
kulture kot osnove za 

spremljanje in 

načrtovanje nacionalne 
politike na tem področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Kinematografi, deloma 

admin. evidenca (Filmski 
sklad RS). 

Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

ReNPK0811, 

UL RS, št. 
35/2008 

SURS 1.04.01.08 Statistično 

raziskovanje o 

dejavnosti kulturnih 

domov 

KU-DK 

Osnovni statistični 

podatki o dejavnosti 

kulturnih domov 

(prireditve, razstave, 

obiskovalci, vzgojno-

izobraževalna dejavnost, 
dodatne storitve, festivali, 

zaposleni, prihodki, 

odhodki). 

Spremljanje stanja na 

področju dejavnosti 

kulturnih domov kot 

osnove za spremljanje in 

načrtovanje nacionalne 

politike na tem področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Kulturni domovi, zavodi 

za kulturo in drugi 

organizatorji kulture, 

deloma administrativne 

evidence MK.  

Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

ReNPK0811, 

UL RS, št. 

35/2008 

SURS 1.04.01.09 Statistično 

raziskovanje o 
dejavnosti muzejev 

in muzejskih zbirk 

galerij in razstavišč 
KU-MZ 

Osnovni statistični 

podatki o dejavnosti 
muzejev in muzejskih 

zbirk, galerij in razstavišč 

(prevladujoča zbirka, 
muzejski predmeti, 

odkupljena, prodana dela, 

razstave, obiskovalci, 
gostovanja, vzgojno-

izobraževalna dejavnost, 

zaposleni, prihodki, 
odhodki). 

Spremljanje stanja na 

področju dejavnosti 
muzejev in galerij kot 

osnove za spremljanje in 

načrtovanje nacionalne 
politike na tem področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Muzeji, muzejske zbirke, 

galerije in razstavišča, 
deloma admin. evidence 

MK (poročila javnih 

zavodov).  
Februar 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

ReNPK0811, 

UL RS, št. 
35/2008 

SURS 1.04.01.10 Prevzemanje 
podatkov o NUK-u, 

visokošolskih, 

specialnih in 
splošnih knjižnicah 

Statistični podatki o 
delovanju NUK-a, 

visokošolskih, specialnih 

in splošnih knjižnicah 
(knjižnično gradivo, 

prirast, obisk, člani, 

izposoja, zaposleni).  

Spremljanje stanja na 
področju knjižnične 

dejavnosti kot osnove za 

spremljanje in 
načrtovanje nacionalne 

politike na tem področju.  

Prevzem in objava 
podatkov.  

Administrativne 
evidence: NUK, 

visokošolske, specialne in 

splošne knjižnice. 
2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 1.04.01.11 Prevzemanje 

podatkov o arhivih 
in arhivskem 

gradivu 

Prevzemanje podatkov o 

arhivih in arhivskem 
gradivu (arhivsko 

gradivo, prirast, izposoja, 

razstave, predavanja, 
seminarji, zaposleni).  

Spremljanje stanja na 

področju arhivske 
dejavnosti za spremljanje 

nacionalne politike na 

tem področju.  

Prevzem in objava 

podatkov.  

Administrativne 

evidence: MK 
Julij 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.04.01.12 Prevzemanje 

podatkov o 
kulturnih društvih 

Prevzemanje podatkov o 

kulturnih društvih 
(število, različne vrsti 

dejavnosti, člani, 

izvedene prireditve, 
obiskovalci, gostovanja, 

seminarji). 

Spremljanje stanja na 

področju kulturnih 
društev za spremljanje 

nacionalne politike na 

tem področju.  

Prevzem in objava 

podatkov. 

Administrativne 

evidence: JSKD 
Julij 2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  1.05 Varovanje zdravja                   

  1.05.01 Javno zdravje                   

IVZ 1.05.01.01 Raziskovanje o 
vzrokih smrti 

Značilnosti v zvezi s 
pokojnikom (EMŠO, 

spol, starost, zakonski 

stan, izobrazba, poklic, 
dejavnost zaposlitve, 

družbenoekonomski 

položaj, datum smrti, ura 
smrti, kraj smrti, mesto 

smrti), regijo, 

značilnostmi o smrti, 
vključno z osnovnim 

vzrokom smrti. 

Spremljanje stanja na 
področju umrljivosti in 

vzrokov smrti. 

Priprava letne podatkovne 
baze, obdelava in objava 

podatkov. 

Lastni viri IVZ, SURS.  
30.6.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
opazovanem 

obdobju. 

32008R1338, 
ZZPPZ UL 

RS, št. 

65/2000 

IVZ 1.05.01.02 Raziskovanje o 

zdravstvenem 

stanju in 
determinantah 

zdravja 

Podatki o obolelih 

(EMŠO, spol, starost, 

zakonski stan, izobrazba, 
poklic, dejavnost 

zaposlitve, 

družbenoekonomski 
položaj) in obolevnosti po 

posameznih diagnozah; 

zaščita pred pandemijami 
in prenosljivimi 

boleznimi; podatki o 

uživanju alkohola in drog. 

Spremljanje 

zdravstvenega stanja in 

determinant zdravja.  

Priprava letne podatkovne 

baze, obdelava in objava 

podatkov. 

Lastni viri IVZ, SURS. 

30.6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

opazovanem 

obdobju. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 

RS, št. 
65/2000 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 1.05.01.03 Raziskovanje o 

zdravstvenem 
varstvu prebivalcev  

Podatki o koriščenju 

posameznih in skupnih 
storitev zdravstvenega 

varstva prebivalcev 

(število kurativnih in 
preventivnih obiskov, 

napotitev k specialistu, 

število dovoljenih 
splavov, število 

zahtevkov za prekinitev 
nosečnosti, število 

uporabnic hormonske 

kontracepcije, število 
fetalnih smrti). Podatki o 

obolelih in njihovih 

boleznih, ki zahtevajo 
zdravljenje v bolnišnici 

(EMŠO, spol, starost, 

zakonski stan, izobrazba, 
poklic, dejavnost 

zaposlitve, 

družbenoekonomski 
položaj obolelih), o 

številu bolnišničnih 

obravnav zaradi bolezni, 

poškodb in zastrupitev, 

porodov, fetalnih smrti, 

novorojenčkov, o 
bolnišničnih obravnavah 

zaradi rehabilitacije, 

številu bolnišničnih 
obravnav po starostnih 

skupinah. 

Spremljanje stanja na 

področju zdravstvenega 
varstva prebivalcev na 

področju ambulantnih 

obravnav na primarni 
ravni ter specialističnih 

ambulantnih obravnav. 

Spremljanje stanja na 
področju bolnišničnih. 

Priprava letne podatkovne 

baze, obdelava in objava 
podatkov. 

Lastni viri IVZ, SURS 

30.6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

opazovanem 
obdobju. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 

IVZ 1.05.01.04 Raziskovanje o 

lekarniški 

dejavnosti in porabi 
ambulantno 

predpisanih zdravil 

Podatki o številu izdanih 

receptov po skupinah 

ATC klasifikacije in 
število izdanih receptov 

po starostnih skupinah. 

Spremljanje stanja na 

področju lekarniške 

dejavnosti in porabe 
ambulantno predpisanih 

zdravil. 

Priprava letne podatkovne 

baze, obdelava in objava 

podatkov. 

Lastni viri IVZ  n.s. Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

opazovanem 

obdobju. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 

RS, št. 
65/2000 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 1.05.01.05 Raziskovanje o 

izvajalcih 
zdravstvene 

dejavnosti 

Podatki o javno 

zdravstvenih zavodih po 
strokah, o javnih 

bolnišnicah po oddelkih 

in obstoječih posteljah, 
številu zasebnih 

izvajalcev zdravstvene 

dejavnosti; podatki o 
človeških virih na 

področju zdravstva (vsi 
zaposleni po izobrazbi, 

zdravniki in 

zobozdravniki specialisti 
in specializanti po vrsti 

specializacije). 

Spremljanje stanja na 

področju izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti. 

Priprava letne podatkovne 

baze, obdelava in objava 
podatkov. 

Lastni viri IVZ. n.s. Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

opazovanem 
obdobju. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 

IVZ 1.05.01.06 Anketa o uporabi 
alkohola, tobaka in 

drugih drog med 

splošno populacijo 

Podatki o anketirancu 
(ime in priimek, EMŠO, 

spol, starost, občina 

bivališča, telefonska 
številka, izobrazba, 

zakonski status, tip 

gospodinjstva, 
zaposlitveni status in 

dohodek gospodinjstva), 

podatki o uporabi tobaka, 

pogostosti in vrsti 

uživanja alkohola in 
nekaterih drugih drog ter 

mnenjska vprašanja o 

uporabi drog in 
uporabnikih drog. 

Vsebina in metodologija 

ankete sta  usklajeni s 
smernicami Evropskega 

centra za spremljanje 

drog in zasvojenosti z 
drogami na ravni EU. 

Ocena števila  
(prevalence) uživalcev 

tobaka, alkohola in drugih 

nedovoljenih drog v 
Sloveniji, spremljanje 

razširjenosti in načina 

uporabe  tobaka, alkohola 
in posameznih 

prepovedanih drog. 

Analiza pilotne ankete, 
izvedene v letu 2010. 

Priprava metodologije 

ankete, priprava vzorca, 
zbiranje podatkov na 

terenu (kombinacija 

spletnega, telefonskega in 
terenskega anketiranja). 

SURS – vzorec 
posameznikov, starih od 

15 let do 64 let, 

najkasneje do 20. 9. 2011. 
V vzorec izbrani 

posamezniki, stari od 15 

let do 64 let.  
Anketiranje poteka od 1. 

10. do 30. 11. 2011. 

Prostovoljno Zadnjih 12 
mesecev oz. za 

nekatere 

spremenljivke 
zadnjih 30 dni. 

Desetletna December 
2012 

Partnersko 
sodelovanje 

                        

  1.05.02 Zdravje in varnost 

pri delu 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 1.05.01.07 Raziskovanje o 

poklicnih boleznih 
in drugih z delom 

povezanih 

zdravstvenih težav 
in bolezni (EODS) 

Podatki o oboleli osebi 

(EMŠO, spol, starost, 
zakonski stan, izobrazba, 

poklic, dejavnost 

zaposlitve, 
družbenoekonomski 

položaj), podatki o 

podjetju (registrska in 
matična številka 

zavezanca), delovnem 
mestu obolele osebe; 

podatki o povzročitelju ali 

dejavniku bolezni. 

Spremljanje stanja o 

priznanih primerih 
poklicnih bolezni ali 

drugih z delom povezanih 

zdravstvenih težav in 
bolezni. 

Priprava letne podatkovne 

baze, obdelava in objava 
podatkov. 

Lastni viri IVZ, AJPES, 

ZPIZ, SURS.  
30.6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

opazovanem 
obdobju. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 

IVZ 1.05.02.01 Raziskovanje o 

nezgodah pri delu 

(ESAW) 

Podatki o poškodovani 

osebi (EMŠO, spol, 

starost, zakonski stan, 
izobrazba, poklic, 

dejavnost zaposlitve, 

družbenoekonomski 
položaj), podatki o 

poškodbi, diagnoza, 

dnevih odsotnosti z dela 
zaradi zdravljenja 

poškodbe: podatki o 

značilnosti nezgode, 

potek dogodkov in, 

okoliščine nezgode; ter 
podatki o podjetju 

(registrska in matična 

številka zavezanca), 
delovnem mestu 

poškodovane osebe. 

Spremljanje in 

analiziranje vzrokov 

začasne odsotnosti z dela; 
predlaganje ukrepov. 

Spremljanje stanja na 

področju nezgod pri delu. 

Lastni viri IVZ, AJPES, 

ZZZS, IRSD, SURS  

30.6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

opazovanem 

obdobju. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 

RS, št. 
65/2000 

IVZ 1.05.02.03 Raziskovanje o 
odsotnosti z dela 

(bolniški stalež) 

Podatki o delavcih 
(EMŠO, spol, starost, 

zakonski stan, izobrazba, 
poklic, dejavnost 

zaposlitve, 

družbenoekonomski 
položaj) in številu 

primerov in dni 

bolniškega staleža, 
indeksu bolniškega 

staleža, številu poškodb 

pri delu, drugih aktivnosti 
v medicini dela, prometa 

in športa. 

Spremljanje in 
analiziranje vzrokov 

začasne in trajne 
odsotnosti z dela. 

Priprava letne podatkovne 
baze, obdelava in objava 

podatkov. 

Lastni viri IVZ, AJPES, 
SURS  

30.6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
opazovanem 

obdobju. 

32008R1338, 
ZZPPZ UL 

RS, št. 
65/2000 

                        



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  1.06 Življenjska raven                   

  1.06.01 Poraba v 

gospodinjstvih 

                  

SURS 1.06.01.01 Anketa o porabi v 
gospodinjstvih 

APG/L 

Osnovni podatki o članih 
gospodinjstva (EMŠO, 

datum rojstva, ime in 

priimek, naslov, spol, 
razmerje do nosilca 

gospodinjstva, zakonski 

stan, izobrazba, poklic in 

dejavnost, delovna 

aktivnost, zdravstveno 
stanje). Višina 

razpoložljivih sredstev po 

virih: vsi prejemki oseb, 
oz. denarna sredstva ter 

vrednost lastne 

proizvodnje, porabljene v 
gospodinjstvu. Višina 

porabljenih sredstev po 

namenu porabe oz. 
potrošnji in drugi izdatki 

gospodinjstev. Količine 

porabljenih izdelkov 
osebne porabe: kupljene 

količine in količine iz 

lastne proizvodnje. Vrsta 
in opremljenost 

stanovanja, druga 

stanovanja gospodinjstev. 
Preskrbljenost s 

trajnejšimi potrošnimi 

dobrinami; finančni 
položaj gospodinjstva.  

Izračun ravni in strukture 
porabljenih sredstev 

gospodinjstev, ki so 

osnova za izračun osebne 
porabe prebivalstva, 

izračun uteži indeksov 

cen življenjskih 

potrebščin. Podatki so 

tudi eden od virov za 
izračune prehranskih 

bilanc in ekonomskih 

računov za kmetijstvo. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrana gospodinjstva oz. 
člani gospodinjstev.  

Kontinuirano oz. 

najkasneje do konca 
koledarskega leta. 

Prostovoljno Zadnjih 12 
mesecev 

Letna 19 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 1.06.01.02 Anketa Eurosistema 

o finančnih 
sredstvih in porabi 

gospodinjstev 

Raziskovanje je 

sestavljeno iz Ankete o 
finančnih sredstvih in 

porabi gospodinjstev in 

podatkov, pridobljenih iz 
administrativnih virov in 

registrov. Z anketo 

zberemo osnovne podatke 
o gospodinjstvu, izbrani 

osebi in drugih osebah v 
gospodinjstvu (EMŠO, 

ime in priimek, naslov, 

spol, datum rojstva, 
država rojstva, zakonski 

stan, izobrazba) ter 

podatke o lastništvu in 
financiranju nepremičnin, 

prevoznih sredstvih, 

drugih dolgovih in 
kreditnih omejitvah, 

privatni podjetniški 

dejavnosti in finančnih 
naložbah, zaposlitvi, 

pokojninskih in 

zavarovalnih policah, 

različnih vrstah dohodka, 

medgeneracijskih 

transferjih, porabi 
gospodinjstev. 

Namen ankete je raziskati 

izpostavljenost sektorja 
gospodinjstev raznim 

cenovnim šokom; 

nagnjenost k trošenju iz 
premoženja; vzdržnost 

trenutnega stanja 

zadolženosti 
gospodinjstev; vpliv 

reform (pokojninskih) na 
potrošniške in varčevalne 

navade, dejavnike 

povpraševanja po 
različnih imetjih itd. 

Priprava metodologije, 

pridobitev 
administrativnih virov, 

obdelava podatkov. 

Slučajno izbrana 

gospodinjstva oz. člani 
gospodinjstev; admin. 

viri, registri in evidence: 

AJPES (PRS), DURS, 
GURS, KDD, MNZ 

(CRP), ZRSR, MDDSZ, 

ZPIZ, MOP, občine, UE 
in drugi nosilci admin. 

evidenc, druga stat. 
raziskovanja. 

Gospodinjstva do konca 

leta 2010, drugi viri 
najkasneje do konca 

2011. 

Obvezno za 

administra-
tivne vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva 

Zadnjih 12 

mesecev in/ali 
zadnje 

koledarsko 

leto 

n.s. 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja, 

podatki bodo 

posredovani 
ECB. 

Sklep Sveta 

ECB z 240. 
seje 19. 

Septembra 

2008, 5.1. člen 
Statuta 

Evropskega 

sistema 
centralnih 

bank in 
Evropske 

centralne 

banke. 

                        

  1.06.02 Dohodek, revščina 

in socialna 

vključenost 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.06.02.01 Raziskovanje o 

dohodkih in 
življenjskih pogojih 

EU-SILC/L 

Razis. je sestavljeno iz 

Ankete o življenjskih 
pogojih in podatkov, 

pridob. iz adm. virov in 

registrov. Anketa: osn. 
pod. o gospodinjstvu, 

izbrani osebi in drugih 

osebah v gospodinjstvu 
(EMŠO, datum rojstva, 

spol, ime in priimek, 
naslov, sorod. razmerja, 

zak. stan, zaposl. status, 

del. mesto, izobrazba, 
država rojstva, 

državljanstvo, leto 

priselitve, pod. o stan. 
pogojih, lastnostih in 

lastništvu stan. in z njim 

povezana posojila, stan. 
stroških, razpoložljivosti 

s traj. potroš. dobrinami, 

finan. položaju, otroškem 
varstvu, denar. prenosih 

med gospodinjstvi, 

pomoči dobrod. organiz., 

prostovoljnem zavar., 

nadomestilih iz 

zaposlitve, bonitetah in 
lastni proizv. Pod. o 

izbrani osebi: statusu 

aktivnosti in zaposlitev, 
zdrav. stanje. V letu 2011 

je anketi dodan poseben 

sklop vprašanj o 
medgeneracijskem 

prenosu prikrajšanosti 

(družinski podatki, 
podatki v zvezi z 

izobrazbo, poklicem). 

Podatki se zbirajo za 
obdobje, ko je bila oseba 

stara 14 let. 

EU-SILC/L je 

mednarodno 
harmonizirano 

raziskovanje na področju 

statistike dohodka in 
življenjskih pogojev. 

Omogoča podrobnejšo 

analizo življenjske ravni 
in longitudinalne 

primerjave. Rezultati 
raziskovanja so osnova za 

izračun kazalnikov 

socialne povezanosti ter 
podlaga za druge socialne 

analize. Podatki so 

osnova za izračun 
strukturnih kazalnikov 

npr.: distribucija dohodka 

in razmerje med kvintili, 
stopnja revščine pred in 

po socialnih transferih ter 

drugih kazalnikov 
dohodka in revščine, na 

primer pokojninskih 

kazalnikov in podobno. 

Rezultat ankete so tudi t. 

i. kazalniki materialne 

prikrajšanosti oz. 
življenjskih pogojev, npr.: 

kakšni so bivanjski pogoji 

gospodinjstev, 
opremljenost s trajnimi 

potrošnimi dobrinami ter 

podobno, ki v povezavi s 
kazalniki finančne 

izključenosti še dodatno 

osvetljujejo življenjske 
pogoje prebivalcev. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrana gospodinjstva in 

administrativni viri: 
DURS (odmerni in 

kontrolni podatki 

dohodnine, Obr. akont. 
dohodnine od dohodkov 

iz dejav.), ZPIZ 

(prejemniki pokojn. in 
ostalih pravic iz naslova 

PIZ), MNZ (CRP), 
MDDSZ (prejemniki 

starš. nadomestil, družin. 

in soc. prejemkov), 
MKGP (ARSKTRP-

upravičenci do denar. 

prejemkov iz nasl. neposr. 
plačil), ZZZS (M 

obrazci), ZRSZ 

(prejemniki pravic iz nasl. 
brezposel.), MOP 

(prejemniki subv. 

najemnine), AJPES 
(štipendisti), GURS 

(REN); lastni viri SURS-

a (SRDAP-poklic, dejav., 

izobrazba, podlaga 

zavarovanja).  

Gospodinjstva do konca 
junija 2011, drugi viri do 

konca tekočega leta za 

preteklo leto.  

Obvezno za 

administra-
tivne vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva 

Tekoče in 

preteklo leto 
za anketne 

podatke in 

preteklo leto 
za admin. vire. 

 

Letna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja; 

objava 

vključuje 
anketne 

podatke 

preteklega leta 
in podatke 

administr-
tivnih virov in 

registrov 

predpreteklega 
leta.  

32003R1177  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.06.02.02 Anketa o mnenju 

potrošnikov 
AMP/M 

Harmonizirana evropska 

anketa potrošnikov, s 
katero se zbirajo 

kvalitativni podatki o 

mnenju potrošnikov, o 
njihovi in splošni 

ekonomski situaciji, 

finančnem položaju, 
gibanju cen in 

brezposelnosti, 
varčevanju, večjih 

nakupih in prenovah 

stanovanj. Dodana so 
vprašanja o demografskih 

značilnostih osebe oz. 

gospodinjstva, ter 
vprašanje o neto 

mesečnem dohodku 

gospodinjstva.  

Anketni podatki so eden 

od pomembnih virov za 
kratkoročne ekonomske 

kazalnike. Iz ankete se 

izračunavajo: kazalnik 
zaupanja potrošnikov, 

kazalnik gospodarske 

klime in t.i. ravnotežja za 
posamezne kazalnike. 

Podatki so osnova za 
ugotavljanje stanj in 

pričakovanj na različnih 

področjih, ki jih zajemajo 
anketna vprašanja. 

Podatki so tudi osnova za 

primerjavo kvalitativnih 
in kvantitativnih 

kazalnikov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrani član 

gospodinjstva, ki bo (od 
dneva anketiranja) imel 

prvi rojstni dan in je star 

najmanj 16 let. 
Od 01. do 15. v mesecu. 

Prostovoljno Mesec Mesečna 5 delovnih dni 

pred koncem 
mesecem 

opazovanja. 

52006XC1012

(01); 
partnersko 

sodelovanje 

                        

  1.07 Socialna zaščita                   

  1.07.01 Statistika 

prihodkov in 

odhodkov 

programov 

socialne zaščite: 

osnovni sistem 

                  

SURS 1.07.01.01 Evropski sistem 

integrirane statistike 
socialne zaščite: 

Osnovni sistem 

ESSPROS 

Podatki o izdatkih (na 

podlagi EMŠO) in virih 
financiranja programov 

socialne zaščite, prikazani 

v skladu z metodologijo 
ESSPROS (European 

System of Integrated 

Social Protection 
Statistics). 

Podroben prikaz izdatkov 

namenjenih za socialno 
zaščito v Republiki 

Sloveniji in virov 

financiranja le-teh.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

ZPIZ (prejemniki 
pokojnin in ostalih pravic 

iz naslova PIZ) ; MDDSZ 

(prejemniki starševskih 
nadomestil, družinskih in 

socialnih prejemkov); 

ZRSZ (prejemniki pravic 
iz naslova 

brezposelnosti), ZZZS, 
MOP (prejemniki 

subvencionirane 

najemnine) in drugi 
izvajalci programov 

socialne zaščite (ZZZS, 

zavarovalnice).  
Do 01. 11. za preteklo 

leto 

Obvezno Preteklo leto Letna 19 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32007R0458  

                        



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  1.07.02 Statistika 

prihodkov in 

odhodkov socialne 

zaščite: moduli 

                  

SURS 1.07.02.01 Število 

upravičencev do 

pokojnin 
POKOJNINE 

Število upravičencev do 

pokojnin (na podlagi 

EMŠO) po vrstah 
pokojnin in spolu. 

Spremljanje stanja na 

področju pokojninskega 

in invalidskega 
zavarovanja z vidika 

upravičencev, podatki so 

uporabljeni kot vhod v 

druga raziskovanja, npr. 

EU-SILC. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: ZPIZ 

(prejemniki pokojnin in 

ostalih pravic iz naslova 
PIZ). 

Do 01.11. za preteklo leto 

Obvezno 31. 12.  Letna 19 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32007R0458, 

32003R1177 

SURS 1.07.02.02 Politika trga dela 

PTD 

Spremljanje števila 

udeležencev po vrstah 

posegov na področju 
politike trga dela 

(storitve, ukrepi in 

podpore) po trajanju 
brezposelnosti in spolu 

ter spremljanje izdatkov 

za ta področja. 

Zagotavljanje 

primerljivega zbiranja 

podatkov o vrstah in 
značilnostih ukrepov 

politike trga dela, izdatkih 

za posamezne ukrepe ter 
številu upravičencev do 

posameznih ukrepov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

ZRSZ. 

Do 01. 11. za preteklo 
leto 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  1.07.94 Statistika 

socialnega varstva  

                  

SURS 1.07.94.01 Statistično 

raziskovanje 

zavodov za vzgojo, 
izobraževanje, 

usposabljanje, delo 

in varstvo otrok in 
mladostnikov z 

zmerno, težjo in 

težko motnjo v 
duševnem razvoju 

SOC-ZU 

Osnovne informacije o 

centrih za usposabljanje, 

delo in varstvo otrok in 
mladostnikov z zmerno, 

težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju, 
zaposlenih in 

oskrbovancih glede na 

starost, spol, 
izobraževanje, primarni 

tip družine in čas bivanja 

v zavodu. 

Spremljanje števila otrok 

in mladostnikov z 

zmernimi, težjimi in 
najtežjimi motnjami v 

duševnem razvoju, ki 

bivajo in se izobražujejo 
v socialno-varstvenih 

zavodih za pripravo 

nacionalnega poročila in 
primerjavo podatkov v 

mednarodnem prostoru.  

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 

objavljanje podatkov 

CUDV, Zavodi za 

usposabljanje otrok in 

mladostnikov z motnjo v 
razvoju. 

05.02. 

Obvezno 31.12. Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.07.94.02 Domovi za starejše 

SOC-DOM/L 

Število oskrbovancev 

domov za starejše po 
starosti, spolu, skupinah 

poklicev, kategorijah 

oskrbe, razlogih zaradi 
katerih so bili sprejeti v 

domove za starejše in 

število zaposlenega 
osebja.  

Spremljanje stanja in 

razvoja na področju 
institucionalnega varstva. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Domovi za starejše. 

Do 30. 04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.07.94.03 Posebni 

socialnovarstveni 
zavodi 

SOC-POS/L 

Število oskrbovancev 

posebnih 
socialnovarstvenih 

zavodov po starosti, 

spolu, zdravstvenem 
stanju oz. stopnjah 

prizadetosti in zaposleno 

osebje.  

Spremljanje stanja in 

razvoja na področju 
posebnih 

socialnovarstvenih 

zavodov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Posebni socialnovarstveni 

zavodi. 
Do 30.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.07.94.04 Varstveno delovni 

centri oz. enote 

varstveno delovnih 

centrov v sestavi 

drugih zavodov 
SOC-VDC/L 

Število varovancev v 

varstveno delovnih 

centrih oz. enotah 

varstveno delovnih 

centrov v sestavi drugih 
zavodov po starosti, 

spolu, stopnji motenosti, 

oblikah varstva in 
zaposleno osebje. 

Spremljanje stanja in 

razvoja na področju 

varstveno delovnih 

centrov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Varstveno-delovni centri 

in enote varstveno 

delovnih centrov v sestavi 

drugih zavodov. 

Do 30. 04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  1.07.95 Pokojninsko in 

invalidsko 

zavarovanje 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZPIZ 1.07.95.01 Uživalci pravic iz 

obveznega 
pokojninskega in 

invalidskega 

zavarovanja (PIZ) 

Uživalci pravic iz 

pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

(EMŠO, davčna številka, 

št. zadeve, ime, priimek, 
datum rojstva, naslov, 

spol) po vrstah pravice, 

nosilcu in višini 
pokojnine, pokojninski 

dobi, območnih enotah in 
občinah; uživalci po 

spolu in višini pokojnine, 

ki so pravico do 
pokojnine prvič uveljavili 

ter tisti, ki jim je pravica 

prenehala; upravičenci do 
invalidnin po vrsti 

izplačila (samostojna, 

skupaj s pokojnino); 
upravičenci do dodatka za 

pomoč in postrežbo po 

vrstah izplačila 
(samostojni, skupaj s 

pokojnino) in po vrsti 

dodatka za pomoč in 

postrežbo (za najtežje 

prizadete, višji, nižji); po 

vzroku in stopnji telesne 
okvare, prejemniki drugih 

dajatev iz PIZ 

(odpravnina*, 
oskrbnina*, letni 

dodatek); razmerje med 

povprečno pokojnino in 
plačo; varstveni 

dodatek*; pregled 

prihodkov in odhodkov 
ZPIZ; delež odhodkov 

ZPIZ v BDP; obveznosti 

Republike Slovenije. 
*ugasnitev pravice s 

1.6.2011*  

Mesečno spremljanje 

stanja uživalcev pravic iz 
PIZ. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri ZPIZ-a n.s. Mesec Mesečna 30 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

julija in 

avgusta 45 dni 
po obdobju 

opazovanja. 

ZPIZ-1-UPB4 

UL RS, št. 
109/2006 

ZPIZ 1.07.95.02 Zavarovanci 

pokojninskega in 

invalidskega 
zavarovanja 

Zavarovanci (EMŠO, 

ime, priimek, datum 

rojstva, naslov, spol) po 
spolu, starosti, 

pokojninski, zavarovalni 

in delovni dobi. 

Analiza stanja na 

področju zavarovancev. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov. 

Lastni viri ZPIZ-a,  

ZZZS – trimesečno, 

SURS – mesečno  

n.s. 31.12.  Letna 14 mesecev po 

obdobju 

opazovanja.  

ZMEPIZ UL 

RS, št. 

81/2000 in 
111/2007 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZPIZ 1.07.95.03 Delovni invalidi Delovni invalidi (EMŠO, 

davčna številka, številka 
zadeve, ime, priimek, 

datum rojstva, naslov, 

spol) s preostalo delovno 
zmožnostjo po vrsti 

pravic. 

Spremljanje stanja 

invalidnosti 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih podatkov 

in objava podatkov. 

Lastni viri ZPIZ-a. n.s. Mesec Mesečna 30 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

julija in 

avgusta 45 dni 
po obdobju 

opazovanja. 

ZPIZ-1-UPB4 

UL RS, št. 
109/2006, 

ZPIZ–1D UL 

RS, št. 108/02 

                        

  1.09 Statistika 

kriminalitete 

                  

  1.09.01 Statistika 

kriminalitete 

                  

SURS 1.09.01.01 Statistično 
raziskovanje o 

polnoletnih osebah, 

zoper katere je 
postopek po 

kazenski ovadbi in 

predhodni postopek 
končan 

SK-TP 

Podatki o: storilcu (spol, 
leto rojstva), kaznivem 

dejanju, kazenskem 

zakoniku, letu storitve 
kaznivega dejanja, 

naznanitelju kaznivega 

dejanja, vrsti odločbe 
tožilstva in trajanju 

postopka. Za neznane 

storilce so podatki o šifri 

kaznivega dejanja in 

naznanitelju. 

Za kreiranje politik in 
raziskovalne namene na 

področju kaznivih dejanj. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Vrhovno državno 
tožilstvo. 

01. 03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 1.09.01.02 Statistično 

raziskovanje o 

obtoženih 
polnoletnih osebah, 

zoper katere je 

kazenski postopek 
pravnomočno 

končan 

SK-SP 

Podatki o: storilcu (spol, 

leto rojstva, občina 

stalnega bivališča, 
dosežena izobrazba), 

kaznivem dejanju, 

kazenskem zakoniku, 
povratništvu, priporu, letu 

storitve kaznivega 

dejanja, občini storitve 
kaznivega dejanja, steku, 

vrsti sodne odločbe in 

razlogih zanjo, določeni 
kazenski sankciji (glavni 

in morebitni stranski), 

morebitnem varnostnem 
ukrepu in trajanju 

postopka. 

Za kreiranje politik in 

raziskovalne namene na 

področju kaznivih dejanj. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Okrožna in okrajna 

sodišča. 

Do 5. za pretekli mesec. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.09.01.03 Statistično 

raziskovanje o 
mladoletnih osebah, 

zoper katere je 

postopek po 
kazenski ovadbi in 

pripravljalni 

postopek končan 
SK-TM 

Podatki o storilcu (spol, 

leto rojstva), kaznivem 
dejanju, kazenskem 

zakoniku, letu storitve 

kaznivega dejanja, 
naznanitelju kaznivega 

dejanja, vrsti odločbe 

tožilstva, trajanju 
postopka. 

Za kreiranje politik in 

raziskovalne namene na 
področju kaznivih dejanj 

mladoletnih oseb. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Vrhovno državno 

tožilstvo. 
01. 03.  

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.09.01.04 Statistično 

raziskovanje o 

mladoletnih osebah, 

zoper katere je 
kazenski postopek 

pred senatom 

pravnomočno 
končan 

SK-SM 

Podatki o: storilcu (spol, 

leto rojstva, občina 

stalnega bivališča, 

dosežena izobrazba), 
kaznivem dejanju, 

kazenskem zakoniku, 

sostorilstvu, povratništvu, 
priporu, letu in občini 

storitve kaznivega 

dejanja, steku, vrsti sodne 
odločbe, izrečenih 

sankcijah (glavni in 

morebitni stranski), 
morebitnem varnostnem 

ukrepu in trajanju 

postopka. 

Za kreiranje politik in 

raziskovalne namene na 

področju kaznivih dejanj 

mladoletnih oseb. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Okrožna sodišča.  

Do 05. za pretekli mesec.  

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.09.01.05 Statistično 

raziskovanje o 
pravnih osebah, 

zoper katere je 

postopek po 
kazenski ovadbi in 

predhodni postopek 

končan 
SK-TPR 

Podatki o pravni osebi 

(dejavnost, oblika 
lastnine), kaznivem 

dejanju, kazenskem 

zakoniku, vlagatelju 
ovadbe, letu storitve 

kaznivega dejanja, vrsti 

odločbe tožilstva in 
trajanju postopka. 

Spremljanje stanja na 

področju kaznivih dejanj 
pravnih oseb. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Okrožna državna 

tožilstva. 
31. 01. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4 mesece po 

obdobju 
opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.09.01.06 Statistično 
raziskovanje o 

obtoženih pravnih 

osebah, zoper 
katere je kazenski 

postopek 

pravnomočno 
končan 

SK-SPR 

Podatki o pravni osebi 
(dejavnost, oblika 

lastnine), kaznivem 

dejanju, kazenskem 
zakoniku, letu in občini 

storitve kaznivega 

dejanja, vrsti sodne 
odločbe, izrečenih 

sankcijah, morebitnem 

varnostnem ukrepu in 
trajanju postopka. 

Spremljanje stanja na 
področju kaznivih dejanj 

pravnih oseb. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Okrožna in okrajna 
sodišča. 

Januarja za preteklo leto 

Obvezno Preteklo leto Letna 4 mesece po 
obdobju 

opazovanja 

Partnersko 
sodelovanje 

                        



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  1.10 Statistika 

diskriminacije 

                  

  1.10.01 Statistika 

diskriminacije 

                  

SURS 1.10.01.01 Ženske in moški v 

Sloveniji 

Spremljanje razlik med 

ženskami in moškimi 
glede na prebivalstvene 

značilnosti ter na 

področjih družinskega 
življenja, zaposlenosti, 

plač, izobraževanja, 

upokojevanja, 
neplačanega dela, 

političnega vpliva, 

zdravja, potovanja na 
delo ali v šolo, kriminala 

in nasilja nad ženskami 

td. 

Statistična podpora 

razvoja in spremljanja 
tega področja in ključnih 

kazalnikov, ki kažejo 

položaje ženske in 
moškega v slovenski 

družbi. 

Metodološke osnove; 

izbor kazalnikov; 
pridobitev najnovejših 

podatkov in izračun 

kazalnikov; sodelovanje z 
ostalimi izvajalci na tem 

področju v R Sloveniji.  

Uporabljeni obstoječi 

statistični in 
administrativni viri na 

SURS, IVZ, Državni zbor 

RS, MNZ, Uprava za 
izvrševanje kazenskih 

sankcij, MŠŠ, MVZT, 

MDDSZ, UEM, ZPIZ, 
DURS.  

Med letom ali na zahtevo 

naročnika. 

Obvezno Leto ali več let n.s. Podatki bodo 

objavljeni v 
okviru 

določenih 

rednih 
raziskovanj 

predvidoma 

do konca leta 
2011. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  1.11 Druge socialne 

statistike 

                  

  1.11.01 Podatkovna baza 

socialnih statistik 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 1.11.01.01 Mikropodatkovna 

baza socialnih 
statistik za razvoj 

mikrosimula-

cijskega modela 

Stat. zaščit. mikropod. za 

izbr. osebe: prebivalstvo 
in gospodinjstva (ident. 

gosp., razmerje do nosilca 

gosp., starost, spol, 
državlj., obč. preb.), del. 

akt. preb. (vrsta in datum 

zap., stop. šol. izobr., 
konč. šola, stop. strok. 

izob., stop. strok. usp., 
poklic, del. razm., podl. 

za zavarov., dejav.), 

štipendije (vrsta štip., 
raven izob., vrsta izob. 

prog., obč. šolanja, letnik 

izob., letnik zač. prejem. 
štip., znesek štip., obč. 

biv. v času šol.), 

stanovanja (obč., stan. 
razm., drugo stan. v Slo., 

drugo stan. v tujini, 

garaža), vozila (znamka, 
tip, leto izdel., prva 

regist., del. prostor., 

moč), dohodnina (vrsta 

dohodka, znesek plač. 

prisp. ali pristojbin, olajš. 

za 100 % invalid., vsota 
olajšav za vzdrž. druž. 

člane, olajš. za plač. 

premije PDPZ, 
neizkorišč. olajšava, 

prevzeta olajš.), soc. in 

druž. prejemki (starš. 
dod., pomoč ob rojstvu 

otroka, otr. dod., dod. za 

nego otroka, dod. za 
veliko družino, den. soc. 

pomoč, starš. nadom.), 

pokojnine (vrsta in 
znesek, varst. dod., 

regres, nadom. za tel. 

okvaro, dod. za pomoč in 
postrežbo), pod. mat. 

evid.upokoj. in zavar., 

prejemki za brezp. osebe 
(den. nadom. za primer 

brezp., den. pomoč za 

primer brezp., prisp. za 
pok. in invalid. zavarov., 

ki jih plačuje ZRSZ). 

Zagotavljanje 

deindividualiziranih 
statističnih 

mikropodatkov za razvoj 

mikrosimulacijskega 
modela za modeliranje 

učinkov sprememb 

davčne zakonodaje in 
zakonodaje socialnih 

transferjev. 

Statistična obdelava 

podatkov in priprava 
mikro-podatkovne baze. 

Administrativni viri: 

MNZ - CRP, GURS - 
Register nepremičnin, 

MDDSZ, DURS, ZPIZ, 

ZRSZ, izobraževalne 
ustanove, centri za 

socialno delo, MDDSZ: 

informacijski sistem 
štipendiranja (državne, 

Zoisove, sofinancirane 
kadrovske štipendije); 

MJU, MŠŠ: evidence, 

kadrovskih štipendistov v 
državni upravi in na 

MŠŠ; ZRSZ: evidenca 

Zoisovih štipendistov (po 
stari zakonodaji), pravne 

osebe, ki podeljujejo 

nesofinancirane 
kadrovske štipendije. 

Statistični viri: SRDAP, 

Popis 2002, letna 
statistična raziskovanja.  

Sproti in po potrebi v 

dogovoru in skladno s 

sporazumi, sklenjenimi z 

dajalci podatkov in na 

zahtevo SURS. 

Obvezno Različna glede 

na admin. ali 
statistični 

podatkovni vir 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
vhodni 

podatki za 

mikro-
podatkovno 

bazo. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

                        

  1.11.02 Statistika 

stanovanj 

                  

SURS 1.11.02.01 Bilanca 

stanovanjskega 

sklada 
GRAD-BSS 

Število in velikost 

stanovanj - število in 

površina sob, 
opremljenost z 

napeljavami - centralna 

kurjava, vodovod in 
električni tok; 

opremljenost s 

pomožnimi prostori - 
kopalnica, stranišče, 

kuhinja; število stanovanj 

po letu zgraditve.  

Spremljanje stanja na 

področju stanovanjskega 

sklada v medpopisnem 
obdobju. 

Priprava izračuna na 

podlagi že obstoječih 

podatkov SURS-a in 
objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

GRAD-GD/M in GRAD-

RS/M. 
8 mesecev po obdobju 

opazovanja. 

n.s. Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje. 

SURS 1.11.02.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
dovoljenju za 

rušitev ali za 

spremembo 
namembnosti 

stanovanj 

GRAD-RS/M 

Lokacija stavbe, vzrok 

rušitve ali spremembe 
namembnosti; število in 

površina stanovanj glede 

na število sob; 
opremljenost z 

napeljavami in 

pomožnimi prostori. 

Izračun bilance 

stanovanjskega sklada in 
mednarodno poročanje. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni vir: 

pristojni upravni organi 
(UE), ki vodijo 

dokumentacijo o rušenju 

in spremembah 
namembnosti stanovanj.  

15. v mesecu. 

Obvezno Mesec Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje. 

SURS 1.11.02.03 Ocena graditve 

stavb in stanovanj 
GRAD-STAVBE 

Lokacija in velikost 

stavb; število etaž v 
stavbi, opremljenost stavb 

z napeljavami, število in 

površina stanovanj v 
stavbi; število sob v 

stanovanju in lega 

stanovanja v stavbi. 
Stavbe opredeljuje 

Enotna klasifikacija vrst 

objektov (CC-SI). 

Izračun ocene dokončanih 

in nedokončanih stavb in 
stanovanj. 

Priprava izračuna na 

podlagi že obstoječih 
podatkov SURS-a in 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

GRAD-GD/M in GRAD-
RS/M.  

8 mesecev po obdobju 

opazovanja. 

n.s. Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje. 

                        

  2 Makro-ekonomske 

statistike 

                  

  2.01 Nacionalni računi                   

  2.01.01 Temeljni agregati                   



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.01.01.01 Bruto domači 

proizvod 

Proizvodna, izdatkovna in 

dohodkovna struktura 
bruto domačega 

proizvoda v 

tekočih/stalnih cenah. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava in objava ocen. AJPES, BS, MF, MNZ, 

DURS, UJP, AZN, 
ZZZS, MOP, MKGP, 

ZPIZ in lastni viri SURS-

a. 
Vsi najkasneje do 31. 5. 

2011. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.01.01.02 Izdatkovna 

struktura BDP za 

izračun BDP po 

kupni moči 

Uteži za izračun BDP po 

kupni moči.  

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava ocen. AJPES, BS, MF, MNZ, 

DURS, UJP, AZN, 

ZZZS, MOP, MKGP, 

ZPIZ in lastni viri SURS-

a. 

Vsi najkasneje do 
31.5.2011. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Ocene se ne 

objavijo, so 

vhod v 

obračun 

makroekonom

skih 
agregatov. 

32007R1445 

SURS 2.01.01.03 Drugi temeljni 
agregati nacionalnih 

računov 

Domači dohodek, 
nacionalni dohodek, 

nacionalni razpoložljivi 

dohodek, varčevanje, neto 
posojanje/neto 

izposojanje v tekočih 

cenah/realno. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. AJPES, BS, MF, MNZ, 
DURS, UJP, AZN, 

ZZZS, MOP, MKGP, 

ZPIZ in lastni viri SURS-
a. 

Vsi najkasneje do 

31.5.2011. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.01.01.04 Zaposlenost Zaposlenost v skladu z 

ESR 95 (Evropski sistem 

računov).  

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov.  

Priprava in objava ocen. Lastni viri SURS-a. n.s. Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.01.01.05 Letno DDV 
poročilo 

Statistična dokumentacija 
za tehtano aritmetično 

stopnjo (TAS) DDV in 

kategorij kompenzacij 
TAS.  

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava statističnega dela 
poročila. 

AJPES, BS, MF, MNZ, 
DURS, UJP, AZN, 

ZZZS, MOP, MKGP, 

ZPIZ in lastni viri SURS-
a. 

Vsi najkasneje do 

31.5.2011. 

Obvezno Predpreteklo 
leto 

n.s. Podatki se ne 
objavijo, so 

vhod za 

izračun lastnih 
virov Unije. 

31989R1553, 
32006L0112 

SURS 2.01.01.06 Statistično 

raziskovanje o 
lizing podjetjih 

NR-lizing 

Bruto promet po vrstah 

lizinga/prodaje ter po 
vrstah lizingojemalcev/ 

kreditojemalcev (po 

dejavnostih in sektorjih); 
bruto promet poslov z 

osebnimi vozili po vrstah 

lizinga/prodaje ter po 
vrstah lizingojemalcev/ 

kreditojemalcev (po 

dejavnostih in sektorjih); 
stanje terjatev (posojil) po 

sektorjih in vrstah; 

prihodki od obresti po 
sektorjih in vrstah. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov. 

Podjetja, registrirana za 

dejavnost lizinga.  
Najkasneje do 

30.05.2011. 

Obvezno Preteklo leto, 

31.12.2009, 
31.12.2010 

n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhod v 

obračun 

makro-
ekonomskih 

agregatov. 

31989R1553, 

31996R2223, 
32006L0112 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

                        

  2.01.02 Računi države                   

SURS 2.01.02.01 Računi države Temeljni agregati sektorja 

država. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava in objava ocen. MF, AJPES, MO, MNZ, 

ZPIZ, ZZZS, UJP, lastni 
viri SURS-a. 

Obvezno Polletje Polletna 3 in 9 mesecev 

po obdobju 
opazovanja.  

31996R2223, 

32009R0479 

SURS 2.01.02.02 Davki in prispevki 
za socialno varnost 

Razporeditev podrobnih 
kategorij davkov in 

prispevkov za socialno 

varnost po sektorjih 

prejemnikih. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. MF, DURS, CURS, 
ZPIZ, ZZZS, UJP. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.01.02.03 Izdatki države po 
namenih 

Spremljanje izdatkov 
sektorja država po 

namenih (po klasifikaciji 

COFOG). 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. MF, DURS, ZPIZ, ZZZS, 
UJP, AJPES. 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

                        

  2.01.03 Nefinančni računi 

institucionalnih 

sektorjev 

                  

SURS 2.01.03.01 Nefinančni 

sektorski računi 

domačih sektorjev 
in tujine 

Nefinančni institucionalni 

sektorski računi za 

nefinančne družbe, 
finančne družbe, državo, 

gospodinjstva, 
nepridobitne institucije, 

ki opravljajo storitve za 

gospodinjstva, in tujino. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. MF, DURS, ZPIZ, BS, 

UJP in lastni viri SURS-

a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.01.03.02 Četrtletni 

nefinančni sektorski 

računi za državo in 
tujino 

Nefinančni institucionalni 

sektorski računi za državo 

in tujino. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. BS, MF Obvezno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32005R1161 

SURS, 
AJPES 

2.01.03.03 Statistično 
raziskovanje o 

dividendah 

NR/DIVID 

Podatki o izplačanih 
dividendah v letu 2010 po 

sektorjih prejemnikih 

dividend (nefinančne 
družbe, finančne družbe, 

država, gospodinjstva, 

nepridobitne institucije, 
ki opravljajo storitve za 

gospodinjstva, tujina). 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

AJPES skrbi za delovanje 
spletne aplikacije 

NR/DIVID in za izterjavo 

podatkov. Zbrane podatke 
skladno z dogovorom 

posreduje SURS-u. SURS 

skrbi za seznam 
poročevalskih enot, ki 

posredujejo podatke o 

izplačanih dividendah, ter 
za preverjanje kakovosti 

podatkov.  

Delniške družbe in 
AJPES. 

Delniške družbe AJPES-u 

do 29.04.2011, AJPES 
SURS-u do 09.05.2011. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 
objavijo, so 

vhod v 

obračun 
makro-

ekonomskih 

agregatov. 

31996R2223 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.01.03.04 Statistično 

raziskovanje o 
nepridobitnih 

institucijah 

NR/NPISG 

Podatki o raznovrstnih 

tekočih transferjih in 
investicijskih podporah 

po institucionalnih 

sektorjih, o obrestih, 
najemninah, premijah in 

odškodninah. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov. 

Pravne osebe zasebnega 

prava in društva. 
Najkasneje do 

30.10.2011. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhod v 

obračun 

makro-
ekonomskih 

agregatov. 

31996R2223 

                        

  2.01.04 Input/output 

tabele 

                  

SURS 2.01.04.01 Tabele ponudbe in 
porabe 

Pretoki blaga in storitev, 
tabela ponudbe in tabela 

porabe v tekočih in 

stalnih cenah. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava tabel. AJPES, BS, MF, MNZ, 
DURS, UJP, AZN, 

ZZZS, MOP, MKGP, 

ZPIZ in lastni viri SURS-
a. 

Obvezno 2008 Letna 36 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

                        

  2.01.05 Četrtletni računi, 

temeljni agregati 

                  

SURS 2.01.05.01 Bruto domači 

proizvod 

Bruto domači proizvod 

po proizvodni, izdatkovni 

in dohodkovni metodi v 

tekočih/stalnih cenah. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. AJPES, BS, MF, MNZ, 

DURS, UJP, AZN, 

ZZZS, ZPIZ in lastni viri 

SURS-a. 

Vsi najkasneje 50 dni po 

koncu četrtletja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 60 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.01.05.02 Drugi temeljni 

agregati nacionalnih 
računov 

Domači dohodek, 

nacionalni dohodek, 
nacionalni razpoložljivi 

dohodek, varčevanje, neto 

posojanje/neto 
izposojanje v tekočih 

cenah/realno. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava in objava ocen. AJPES, BS, MF, MNZ, 

DURS, UJP, AZN, 
ZZZS, ZPIZ in lastni viri 

SURS-a. 

Vsi najkasneje 50 dni po 
koncu četrtletja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 65 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.01.05.03 Zaposlenost Zaposlenost v skladu z 

ESR 95 (Evropski sistem 

računov). 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. Lastni viri SURS-a. n.s. Četrtletje Četrtletna 65 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.01.05.04 Četrtletno 

statistično 
raziskovanje o 

gospodarskih 

družbah za obračun 
dodane vrednosti in 

bruto investicij 

NR-PODJ/ČL, L 

Podatki za obračun 

dodane vrednosti (bruto 
vrednost proizvodnje 

zmanjšana za vmesno 

porabo) in njene 
stroškovne strukture 

(poraba stalnega kapitala, 

posredni davki, 
subvencije, sredstva 

zaposlenih in poslovni 
presežek) po dejavnostih 

ter razdelitvenih 

transakcij (investicije v 
osnovna sredstva) in 

zalog. Podatki o plačilih 

za najem delovne sile in 
plačila podizvajalcem ter 

o zavarovalnih premijah 

in zavarovalnih 
odškodninah. 

Obračun bruto domačega 

proizvoda. 

Zbiranje, priprava in 

analiziranje podatkov. 

Izbrane gospodarske 

družbe, gospodarske 
javne službe in drugi 

poslovni subjekti, ki so 

zavezani za letne 
računovodske izkaze po 

Zakonu o gospodarskih 

družbah.  
4.ČL 28.01.2011, 1.ČL 

22.04.2011, 2.ČL 
22.07.2011, 3.ČL 

24.10.2011, 4.ČL 

30.01.2012. 

Obvezno Četrtletje, 

preteklo leto 

n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhod v 

obračun 

makro-
ekonomskih 

agregatov. 

31996R2223 

SURS 2.01.05.05 Trimesečni 

računovodski izkazi 
zavarovalnic, 

pozavarovalnic in 

pokojninskih družb 

Bilanca stanja in izkaz 

poslovnega izida 
zavarovalnic, 

pozavarovalnic in 

pokojninskih družb. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Zbiranje podatkov. AZN. 

Za zavarovalnice in 
pokojninske družbe 70 

dni po koncu četrtletja, za 

pozavarovalnice 100 dni 

po koncu četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhod v 

obračun 

makro-

ekonomskih 

agregatov. 

31996R2223 

                        

  2.02 Finančni računi                   

  2.02.01 Letni finančni 

računi  

                  

BS 2.02.01.01 Letni finančni 

računi  

Letni podatki o stanjih in 

transakcijah finančnih 

sredstev in obveznosti 
institucionalnih sektorjev 

po finančnih 

instrumentih.  

Izpolnitev zahtev 

Eurostata in za potrebe 

ekonomske analize, 
domače in tuje javnosti. 

Priprava in izvedba 

izračuna na podlagi 

četrtletnih finančnih 
računov prejšnjega leta, 

objava rezultatov. 

Lastni viri BS (Letni 

podatki se sestavljajo na 

osnovi četrtletnih 
podatkov finančnih 

računov). 

n.s. Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

koncu obdobja 

opazovanja. 

31996R2223; 

UL RS 

113/2007, 
stran 15598  

                        

  2.02.02 Četrtletni finančni 

računi 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS, 

AJPES 

2.02.02.01 Četrtletni finančni 

računi  

Četrtletni podatki o 

stanjih in transakcijah 
finančnih sredstev in 

obveznosti 

institucionalnih sektorjev 
po finančnih 

instrumentih.  

Izpolnitev zahtev ECB in 

za potrebe ekonomske 
analize, domače in tuje 

javnosti, analiza 

konsistentnosti med 
nefinančnimi in 

finančnimi sektorskimi 

računi. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja, objava 
rezultatov. 

1. Enote vključene v 

S.11, S.12 in S.13 oz. po 
Sklepu BS (prag 

poročanja glede na 

bilančno vsoto) 
posredujejo podatke v 40 

dneh po preteku četrtletja; 

poročila zbirata AJPES in 
BS. 2. Dodatno: BS, 

KDD, MF, SURS, AJPES 
(letna poročila).  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 4 mesece po 

koncu obdobja 
opazovanja.  

32002O0007, 

32005O0013, 
32006O0006, 

UL RS, št. 

113/2007, 
stran 15598. 

BS, 

AJPES 

2.02.02.02 Četrtletni finančni 

računi sektorja 
države 

Četrtletni podatki o 

stanjih in transakcijah 
finančnih sredstev in 

obveznosti sektorja 

države po finančnih 
instrumentih. 

Izpolnitev zahtev 

Eurostata, ECB in za 
potrebe ekonomske 

analize, domače in tuje 

javnosti. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja , objava 
rezultatov. 

1. Enote vključene v 

S.11, S.12 in S.13 oz. po 
Sklepu BS (prag 

poročanja glede na 

bilančno vsoto) 
posredujejo podatke v 40 

dneh po preteku četrtletja; 

poročila zbirata AJPES in 
BS. 2. Dodatno: BS, 

KDD, MF, SURS, AJPES 

(letna poročila).  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 4 mesece po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

32004R0501; 

UL RS, št. 
113/2007, 

stran 15598. 

                        

  2.03 Spremljanje 

lastnih virov 

                  

  2.03.01 Lastni viri 

proračuna EU 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

MF 2.03.01.01 Lastni viri 

proračuna EU 

Izračun usklajene osnove 

iz davka na dodano 
vrednost je osnova za 

plačilo prispevka 

Slovenije v proračun EU 
na osnovi DDV vira.  

Izpopolnjevanje 

metodologije za 
izračunavanje prispevkov 

v proračun EU.  

Zbiranje in obdelava 

podatkov ter objava 
poročila. 

DURS, SURS, lastni viri 

MF: Direktorat za javno 
računovodstvo posreduje 

podatke zaključnega 

računa proračuna RS za 
preteklo leto (sekundarni 

viri): vplačila, vračila in 

zamudne obresti za DDV. 
Rok: 7. 7.; Sektor za 

davčni in carinski sistem 
posreduje pravno stanje 

DDV v preteklem letu 

(sekundarni vir). Rok: 15. 
6.; DURS, Generalna 

davčna uprava – Sektor 

za davčno knjigovodstvo 
in izterjavo preveri 

skladnost svojih evidenc 

z zaključnim računom. 
Rok: 15. 07. SURS: 

celotni statistični del 

DDV poročila: priloge 
VIII – XIII. Rok: 29.07. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32000R1150, 

32007D0436, 
31989R1553, 

31989L0130, 

32003R1287, 
31996R2223, 

32002R0359, 

32004R2028, 
31994D0728, 

32006L0112, 
32009R0105 

                        

  2.04 Denar in finance                   

  2.04.01 Evro in statistika                   

BS 2.04.01.01 Bilanca stanja 

denarnih finančnih 

posrednikov (Evro 
in statistika EMS) 

Podatki iz bilance stanja 

denarnih finančnih 

posrednikov (bank, 
hranilnic, hranilno 

kreditnih služb in BS) na 

mesečni in četrtletni 
ravni. 

Izpolnitev zahteve ECB 

in primerljivost z 

evropskim sistemom širše 
denarne statistike. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 

podatkov. 

Denarne finančne 

institucije (S.122), lastni 

podatki BS (S.121).  
Do 10. delovnega dne v 

mesecu za prejšnji mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 

zadnjega dne v 

mesecu po 
koncu 

opazovanega 

obdobja. 

32009R0025 

BS 2.04.01.02 Tokovi in bilance 
stanja denarnih 

finančnih 

posrednikov (Evro 
in statistika EMS) 

Razčlenitev tokov iz 
podatkov bilance stanja 

denarnih finančnih 

posrednikov 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 

sistemom širše denarne 

statistike 

Priprava in izvedba 
raziskovanja ter objava 

podatkov. 

Denarne finančne 
institucije (S.122), lastni 

podatki BS (S.121). 

Do 10. delovnega dne v 
mesecu za prejšnji mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 
zadnjega dne v 

mesecu po 

koncu 
opazovanega 

obdobja. 

32009R0025 

BS 2.04.01.03 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. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter 

posredovanje podatkov 
ECB. 

Kreditne institucije 

(banke in hranilnice). 

Do 10. delovnega dne v 
mesecu za prejšnji mesec. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se 

posredujejo v 

ECB in niso 
objavljeni. 

32009R0025 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 2.04.01.04 Obrestne mere 

denarne statistike 
(Evro in statistika 

EMS) 

Obrestne mere denarnih 

finančnih institucij; "ožje 
definirane efektivne 

obrestne mere" 

posameznih posojilnih in 
depozitnih instrumentov 

in "letni odstotek 

stroškov" določenih 
posojilnih kategorij. 

Izpolnitev zahtev ECB in 

primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne 

statistike 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
podatkov 

Kreditne institucije 

(banke in hranilnice). 
Do 10. delovnega dne v 

mesecu za prejšnji mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 28. 

delovni dan po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

32001R0018 

(01), 
32009R0290 

BS 2.04.01.05 Podatki 

investicijskih 

skladov 

Bilance investicijskih 

skladov, razčlenjene v 

skladu z zahtevami ECB. 

Statistika evro območja 

za potrebe ECB po 

uredbi. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 

podatkov. 

Družbe za upravljanje 

investicijskih skladov (S. 

123) po navodilu BS 

preko ATVP v BS.  
Do 8. dne v mesecu za 

predhodni mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 2 

meseca po 

koncu obdobja 

opazovanja. 

32007R0958, 

32009R0025, 

31996R2223, 

32002O0007, 
32005O0013, 

32006O0006, 

32007O0013, 
ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 

72/2006. 

                        

  2.04.03 Kratkoročni 

denarni in finančni 

kazalniki 

                  

BS 2.04.03.01 Poročilo o 

knjigovodskem 
stanju računov 

KNB 

Stanje vseh računov bank 

po kontnem okvirju 
konec meseca. 

Statistika denarnih 

finančnih posrednikov, 
nadzor denarnih finančnih 

posrednikov. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
podatkov. 

Banke, hranilnice in 

hranilno kreditne službe. 
Do 8. delovnega dne v 

mesecu za prejšnji mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 2 

meseca po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

UL RS, št. 

82/2007, stran 
3643, UL RS, 

št. 82/2007, 

stran 3755 

BS 2.04.03.02 Statistične bilance 

denarnih finančnih 
posrednikov 

Agregatne bilance stanja 

denarnih finančnih 
posrednikov po ustreznih 

metodologijah. 

Ekonomska analiza, 

diseminacija. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
podatkov. 

Lastni viri BS.  n.s. Mesec Mesečna Najkasneje 

zadnjega dne v 
mesecu po 

koncu obdobja 

opazovanja. 

32009R0025 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 2.04.03.03 Sodobni plačilni 

instrumenti 

Večnamenske in 

enonamenske plačilne 
kartice; poravnava plačil 

za mednarodne plačilne 

kartice izdane v tujini, pri 
njihovi uporabi v 

Sloveniji; čeki in 

potovalni čeki; bančni 
avtomati, POS terminali 

in terminali za uporabo 
elektronskega denarja; 

elektronski denar; 

poravnava plačil s 
kartično obliko 

elektronskega denarja, 

izdanega v tujini, pri 
njegovi uporabi v 

Sloveniji; storitve 

elektronskega bančništva; 
prenos denarnih sredstev; 

brezgotovinska plačila 

blaga in storitev preko 
drugih sodobnih tržnih 

poti. 

Ekonomska analiza, 

posredovanje v ECB, 
povratno informiranje 

obveznikov poročanja. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
podatkov. 

Izdajatelji instrumentov 

(banke in nefinančna 
podjetja). 

Do 10. dne po koncu 

obdobja opazovanja, ob 
spremembah in ob izdaji 

kartic. 

Obvezno Četrtletje, za 

elektronski 
denar - mesec  

Četrtletna Najkasneje 2 

meseca po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

32007O0009 

                        

  2.04.04 Statistika 

primanjkljaja in 

dolga države 

                  

BS, MF, 
SURS 

2.04.04.01 Poročilo o 
primanjkljaju in 

dolgu države 

Izračun primanjkljaja in 
dolga države v skladu z 

metodologijo ESA 95 in 

priročnikom za pripravo 
poročila o primanjkljaju 

in dolgu države.  

Poročanje o primanjkljaju 
in dolgu države Evropski 

komisiji za presojo 

izpolnjevanja 
maastrichtskih kriterijev.  

Spremljanje metodoloških 
sprememb in vključevanje 

relevantnih v tekoče 

poročilo. Objava in 
posredovanje poročil v 

Eurostat.  

MF, občine, ZPIZ, ZZZS, 
javni skladi, javne 

agencije, javni zavodi in 

druge enote sektorja 
država ter Banka 

Slovenije. 

Najkasneje do 15.3. za 
prvo poročanje in do 

15.9. za drugo poročanje 

Obvezno Tekoče in 
predhodna 4 

leta 

Polletna 3 in 9 mesecev 
po obdobju 

opazovanja. 

31993R3605, 
32009R0479 

                        

  2.05 Cene                   

  2.05.01 Indeksi cen 

življenjskih 

potrebščin in ostali 

kazalci dinamike 

in ravni 

drobnoprodajnih 

cen 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.05.01.01 Indeks cen 

življenjskih 
potrebščin 

ICŽP 

Računanje skupnega 

indeksa cen življenjskih 
potrebščin, indeksov po 

oddelkih, skupinah in 

razredih COICOP/HICP 
klasifikacije ter indeksov 

po namenskih potrošnih 

skupinah. Indeksi so 
izračunani na podlagi 

drobnoprodajnih cen 
vzorca reprezentativnih 

izdelkov in storitev, 

zbranih v določenih 
časovnih obdobjih v 

mesecu predvsem v 

Ljubljani, Mariboru, 
Kopru, Novem mestu kot 

tudi še v nekaterih drugih 

krajih ter na podlagi uteži, 
katerih osnovni vir so 

podatki o potrošnji 

prebivalstva iz 
kontinuiranih anket o 

potrošnji gospodinjstev.  

Z ICŽP merimo 

spremembe 
drobnoprodajnih cen 

izdelkov in storitev glede 

na strukturo izdatkov, ki 
jih domače prebivalstvo 

namenja za nakupe 

predmetov končne porabe 
doma in v tujini (načelo 

nacionalne porabe). 
Uporablja se tudi kot 

merilo inflacije v državi, 

za izračun Temeljne 
obrestne mere kot tudi v 

druge statistične in 

analitične namene. 

Računanje in objava 

različnih vrst indeksov 
cen življenjskih 

potrebščin ob koncu 

vsakega meseca. Redne 
metodološke spremembe 

ob koncu leta t.j. revizija 

košarice izdelkov in 
storitev za izračun ICŽP 

ter vzorca opazovalnih 
mest, uvajanje drugih 

novosti in sprememb. 

Proučevanje novih virov 
za zbiranje cen, za 

oblikovanje vzorcev in 

določitev uteži. Priprava 
različnih dokumentov in 

izdelava analiz.  

Lastni viri SURS-a za 

podatke o cenah. Druge 
podatke za pripravo uteži 

(količine, vrednosti za 

posamezno leto) pa dajejo 
izbrani poslovni subjekti, 

ki prodajajo izdelke oz. 

opravljajo storitve končne 
porabe, direktno SURS-u 

ali organizaciji, ki je 
pooblaščena za zbiranje 

podatkov za posamezno 

področje (npr. APEK). 
Od 01. do 25. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna Zadnji delovni 

dan v mesecu; 
izjema je 

mesec januar – 

7 dni po 
zaključku 

meseca. 

ZDsta UL RS 

45/95, 9/01, 
UTPG-A UL 

RS 71/08), 

31996R2223 

SURS 2.05.01.02 Harmonizirani 

indeks cen 

življenjskih 
potrebščin 

HICŽP 

Računanje skupnega 

indeksa cen življenjskih 

potrebščin, indeksov po 
oddelkih, skupinah in 

razredih COICOP/HICP 

klasifikacije ter indeksov 
po namenskih potrošnih 

skupinah. Indeksi so 

izračunani na podlagi 
drobnoprodajnih cen 

vzorca reprezentativnih 

izdelkov in storitev, 
zbranih v določenih 

časovnih obdobjih v 

mesecu predvsem v 
Ljubljani, Mariboru, 

Kopru, Novem mestu kot 

tudi še v nekaterih drugih 
krajih ter na podlagi uteži, 

katerih osnovni vir so 

podatki iz nacionalnih 
računov o izdatkih 

gospodinjstev za končno 

potrošnjo.  

S HICŽP merimo 

spremembe 

drobnoprodajnih cen 
izdelkov in storitev glede 

na strukturo izdatkov, ki 

jih rezidenčna (stalna) in 
tudi nerezidenčna 

gospodinjstva namenjajo 

za nakup izdelkov in 
storitev za končno porabo 

na ozemlju Republike 

Slovenije (načelo domače 
porabe). HICŽP je 

primerljiv indeks cen 

življenjskih potrebščin, ki 
ga računajo države 

članice EU in se 

uporablja za primerjanje 
inflacijskih stopenj v teh 

državah oz. s temi 

državami. Podatki pa se 
uporabljajo tudi v druge 

statistične in analitične 

namene. 

Računanje in objava 

različnih vrst indeksov ob 

koncu vsakega meseca. 
Redne metodološke 

spremembe ob koncu 

vsakega leta tj. revizija 
košarice izdelkov in 

storitev za izračun HICŽP 

ter vzorca opazovalnih 
mest; implementacija in 

upoštevanje zahtev iz 

novih uredb za to 
področje. Proučevanje in 

uvajanje različnih 

postopkov in metod 
popravkov cen zaradi 

sprememb v kakovosti 

izdelkov, uvajanje drugih 
novosti in sprememb. 

Proučevanje novih virov 

za zbiranje cen, za 
oblikovanje vzorcev in 

določitev uteži. Priprava 

različnih dokumentov in 
izdelava analiz.  

Lastni viri SURS-a za 

podatke o cenah. Druge 

podatke za pripravo uteži 
(količine, vrednosti za 

posamezno leto) pa dajejo 

izbrani poslovni subjekti, 
ki prodajajo izdelke oz. 

opravljajo storitve končne 

porabe, direktno SURS-u 
ali organizaciji, ki je 

pooblaščena za zbiranje 

podatkov za posamezno 
področje (npr. APEK). 

Od 01. do 25. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna Zadnji delovni 

dan v mesecu; 

izjema je 
mesec januar – 

7 dni po 

zaključku 
meseca. 

31995R2494 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.05.01.03 Harmonizirani 

indeks cen 
življenjskih 

potrebščin s 

konstantnimi 
davčnimi stopnjami 

HICP-CT 

HICP-CT je poseben 

indeks, ki je oblikovan na 
enakih metodoloških 

osnovah kot HICŽP in, 

pri katerem so skozi neko 
časovno obdobje 

ohranjajo davčne stopnje 

nespremenjene. 

HICP-CT je indeks, ki 

kaže vpliv sprememb 
davčnih stopenj in 

trošarin na splošno 

gibanje cen. V primeru 
spremembe davčnih 

stopenj in trošarin se bo 

vpliv teh sprememb 
odrazil kot razlika med 

HICŽP in HICP-CT. 
Služil naj bi tudi kot 

dodaten analitičen 

instrument za primerjavo 
mesečnih stopenj rasti 

cen, izračunanih z obema 

vrstama indeksov. 

Računanja in objava 

različnih vrst indeksov 
HICP-CT ob in v primeru 

večjih davčnih sprememb. 

Revidiranje 
dokumentacije in analiza 

rezultatov, redne 

metodološke spremembe 
povezane s spremembami 

davčnih stopenj, vzorca 
proizvodov. Priprava 

drugih dokumentov in 

izdelava različnih analiz.  

Lastni viri SURS-a tj. 

cene in podatki o davčnih 
stopnjah, trošarinah, ki jih 

dajejo izbrane trgovine in 

poslovni subjekti, ki 
prodajajo izdelke in 

opravljajo storitev končne 

porabe, ministrstva in 
drugi pristojni organi.  

Do 25. v tekočem 
mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna Podatki se 

bodo 
objavljali po 

potrebi, v 

primeru večjih 
davčnih 

sprememb. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 2.05.01.04 Povprečne 

drobnoprodajne 

cene kmetijskih 
proizvodov 

CENE 11/M 

Povprečne nacionalne 

drobnoprodajne cene za 

okoli 35 izbranih 
kmetijskih proizvodov. 

Te so izračunane na 

podlagi drobnoprodajnih 
cen vzorca 

reprezentativnih izdelkov, 

v pretežni meri zbranih na 

izbranih prodajnih mestih 

v Ljubljani, Mariboru, 
Kopru in Novem mestu. 

Z izračunom povprečnih 

nacionalnih cen dajemo 

informacije o absolutnih 
ravneh cen izbranih 

kmetijskih proizvodov. 

Uporabljajo pa se za 
izračun povprečnih 

nacionalnih cen, ICŽP, 

HICŽP in HICŽP-CT ter 

v druge analitične in 

statistične namene. 

Redno mesečno 

spremljanje 

drobnoprodajnih cen 
izbranih kmetijskih 

proizvodov, ki so 

vključeni v izračun 
povprečnih nacionalnih 

cen, ICŽP, HICŽP in 

HICP-CT ter njihova 

objava. Redna vsakoletna 

revizija seznama 
("košarice") izdelkov, ki 

so izbrani v spremljanje 

drobnoprodajnih cen ter 
vzorca opazovalnih mest, 

uvajanje drugih novosti in 

sprememb.  

Cene in druge informacije 

posredujejo izbrane 

trgovine in posl. subjekti, 
ki prodajajo izdelke 

končne porabe oz. 

razpolagajo s podatki o 
cenah teh proizvodov ali 

drugimi informacijami 

opazovalcu cen in/ali 

direktno SURS-u. 

Med 01. do 07. (1. teden ) 
ter 16. do 21. v mesecu 

(3. teden) 

Obvezno Prvi in tretji 

teden v 

mesecu 

Mesečna Najkasneje 7 

dni po mesecu 

opazovanja, 
izjema je 

mesec januar - 

14 dni po 
zaključku 

meseca. 

31995R2494 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.05.01.05 Povprečne 

drobnoprodajne 
cene živilskih 

proizvodov 

CENE 12/M 

Povprečne nacionalne 

drobnoprodajne cene za 
okoli 140 izbranih 

živilskih proizvodov. Te 

so izračunane na podlagi 
drobnoprodajnih cen 

vzorca reprezentativnih 

izdelkov, v pretežni meri 
zbranih na izbranih 

prodajnih mestih v 
Ljubljani, Mariboru, 

Kopru in Novem mestu. 

Z izračunom povprečnih 

cen dajemo informacije o 
absolutnih ravneh cen 

izbranih živilskih 

proizvodov. Uporabljajo 
pa se za izračun 

povprečnih nacionalnih 

cen, ICŽP, HICŽP in 
HICŽP-CT ter v druge 

analitične in statistične 
namene. 

Redno mesečno 

spremljanje 
drobnoprodajnih cen 

izbranih živilskih 

proizvodov, ki so 
vključeni v izračun 

povprečnih nacionalnih 

cen, ICŽP, HICŽP in 
HICP-CT ter njihova 

objava. Redna vsakoletna 
revizija seznama 

("košarice") izdelkov, ki 

so izbrani v spremljanje 
drobnoprodajnih cen ter 

vzorca opazovalnih mest, 

uvajanje drugih novosti in 
sprememb. 

Cene in druge informacije 

posredujejo izbrane 
trgovine in posl. subjekti, 

ki prodajajo izdelke 

končne porabe oz. 
razpolagajo s podatki o 

cenah teh proizvodov ali 

drugimi informacijami 
opazovalcu cen in/ali 

direktno SURS-u. 
Med 16. in 21. v mesecu. 

Obvezno Med 16. in 21. 

v mesecu 

Mesečna Najkasneje 7 

dni po mesecu 
opazovanja, 

izjema je 

mesec januar - 
14 dni po 

zaključku 

meseca. 

31995R2494 

SURS 2.05.01.06 Povprečne 

drobnoprodajne 
cene neživilskih 

proizvodov 

CENE 13/M 

Povprečne nacionalne 

drobnoprodajne cene za 
okoli 310 izbranih 

neživilskih proizvodov. 

Te so izračunane na 
podlagi drobnoprodajnih 

cen vzorca 

reprezentativnih izdelkov, 

v pretežni meri zbranih na 

izbranih prodajnih mestih 
v Ljubljani, Mariboru, 

Kopru in Novem mestu. 

Nekatere cene pa se 
zbirajo tudi v drugih 

krajih po Sloveniji. 

Z izračunom povprečnih 

cen dajemo informacije o 
absolutnih ravneh cen 

izbranih neživilskih 

proizvodov. Uporabljajo 
pa se za izračun 

povprečnih nacionalnih 

cen, ICŽP, HICŽP in 

HICŽP-CT ter v druge 

analitične in statistične 
namene. 

Redno mesečno 

spremljanje 
drobnoprodajnih cen 

izbranih neživilskih 

proizvodov, ki so 
vključeni v izračun 

povprečnih nacionalnih 

cen, ICŽP, HICŽP in 

HICP-CT ter njihova 

objava. Redna vsakoletna 
revizija seznama 

("košarice") izdelkov, ki 

so izbrani v spremljanje 
drobnoprodajnih cen ter 

vzorca opazovalnih mest, 

uvajanje drugih novosti in 
sprememb. 

Cene in druge informacije 

posredujejo izbrane 
trgovine in posl. subjekti, 

ki prodajajo izdelke 

končne porabe oz. 
razpolagajo s podatki o 

cenah teh proizvodov ali 

drugimi informacijami 

opazovalcu cen in/ali 

direktno SURS-u. 
Med 01. in 15. v mesecu. 

Obvezno Med 01. in 15. 

v mesecu 

Mesečna Najkasneje 7 

dni po mesecu 
opazovanja, 

izjema je 

mesec januar - 
14 dni po 

zaključku 

meseca. 

31995R2494 
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SURS 2.05.01.07 Povprečne 

drobnoprodajne 
cene storitev 

CENE 14/M 

Povprečne nacionalne 

drobnoprodajne cene za 
okrog 160 izbranih 

storitev. Te so izračunane 

na podlagi 
drobnoprodajnih cen 

vzorca reprezentativnih 

storitev, zbranih pri 
poslovnih subjektih, ki 

opravljajo storitve končne 
porabe v Ljubljani, 

Mariboru, Kopru, Novem 

mestu ter v še nekaterih 
drugih krajih po 

Sloveniji. 

Z izračunom povprečnih 

cen dajemo informacije o 
absolutnih ravneh cen 

izbranih storitev. 

Uporabljajo pa se za 
izračun povprečnih 

nacionalnih cen, ICŽP, 

HICŽP in HICŽP-CT ter 
v druge analitične in 

statistične namene. 

Redno mesečno 

spremljanje 
drobnoprodajnih cen 

izbranih storitev, ki so 

vključene v izračun 
nacionalnih cen, ICŽP, 

HICŽP in HICP-CT ter 

njihova objava. Redna 
vsakoletna revizija 

seznama ("košarice") 
storitev, ki so izbrane v 

spremljanje 

drobnoprodajnih cen ter 
vzorca opazovalnih mest, 

uvajanje drugih novosti in 

sprememb. 

Cene in druge informacije 

posredujejo izbrane 
trgovine in posl. subjekti, 

ki prodajajo in opravljajo 

storitve končne porabe 
oz. razpolagajo s podatki 

o cenah teh storitev ali 

drugimi informacijami 
opazovalcu cen in/ali 

direktno SURS-u. 
Med 22. in 25. v mesecu. 

Obvezno Med 22. in 25. 

v mesecu. 

Mesečna Najkasneje 7 

dni po 
obdobju 

opazovanja, 

izjema je 
mesec januar - 

14 dni po 

zaključku 
meseca. 

31995R2494 

SURS 2.05.01.08 Cene gostinskih 

storitev 

CENE 31/M 

Povprečne nacionalne 

cene za okoli 35 izbranih 

gostinskih in 
nastanitvenih storitev ter 

za okoli 15 izbranih 

storitev v hotelih in 
zdraviliščih. Te cene so 

izračunane na podlagi 

drobnoprodajnih cen 

vzorca reprezentativnih 

gostinskih, nastanitvenih 
in drugih storitev, zbranih 

pri poslovnih subjektih, ki 

prodajajo in opravljajo 
storitve končne porabe s 

tega področja v Ljubljani, 

Mariboru, Kopru, Novem 
mestu in še nekaterih 

drugih krajih po 

Sloveniji. 

Z izračunom povprečnih 

cen dajemo informacije o 

absolutnih ravneh cen 
izbranih gostinskih, 

nastanitvenih in drugih 

storitev v gostinskih 
lokalih, restavracijah, 

hotelih in zdraviliščih. 

Uporabljajo pa se tudi za 

izračun povprečnih 

nacionalnih cen, ICŽP, 
HICŽP in HICŽP-CT ter 

v druge in statistične 

analitične namene. 

Redno mesečno 

spremljanje 

drobnoprodajnih cen 
izbranih gostinskih, 

nastanitvenih in drugih 

storitev v izbranih 
gostinskih lokalih, 

restavracijah, hotelih in 

zdraviliščih, ki so 

vključene v izračun 

nacionalnih cen, ICŽP, 
HICŽP in HICP-CT ter 

njihova objava. Redna 

vsakoletna revizija 
seznama ("košarice") 

storitev, ki so izbrane v 

spremljanje 
drobnoprodajnih cen ter 

vzorca opazovalnih mest, 

uvajanje drugih novosti in 
sprememb.  

Cene in druge informacije 

dajejo izbrani hoteli, 

zdravilišča, gostinski 
lokali in drugi posl. 

subjekti, ki prodajajo in 

opravljajo gostinske, 
nastanitvene in druge 

storitve opazovalcu cen 

in/ali direktno SURS-u. 

Za cene gostinskih 

storitev (CENE-31/M) 
med 22. in 25. v mesecu, 

za cene nastanitvenih in 

drugih storitev v hotelih 
in zdraviliščih (CENE-

HOT/M) do 16. v 

mesecu. 

Obvezno Med 22. in 25. 

v mesecu 

Mesečna Najkasneje 7 

dni po 

obdobju 
opazovanja, 

izjema je 

mesec januar - 
14 dni po 

zaključku 

meseca. 

31995R2494 

SURS 2.05.01.09 Temeljna obrestna 
mera 

TOM 

Izračun in objava 
podatkov o mesečni in 

letni temeljni obrestni 

meri.  

Podatka o mesečni in 
letni temeljni obrestni 

meri, ki s se objavljata na 

podlagi 3. člena Zakona o 
predpisani obrestni meri 

zamudnih obresti in na 

podlagi Sklepa Banke 
Slovenije o temeljni 

obrestni meri, se 

uporabljata predvsem v 
bančnem sektorju. 

Izračun in objava 
podatkov o višini mesečne 

in letne temeljne obrestne 

mere za naslednji mesec. 

Lastni viri in izračuni 
SURS (ICŽP).  

Ob koncu vsakega 

meseca.  

n.s. Mesec, tekoče 
leto 

Mesečna Zadnji delovni 
dan v mesecu 

ZPOMZO UL 
RS 11/2007 in 

UL RS 

61/1996, stran 
5224, UL RS 

3/1997, stran 

310, UL RS 
23/1997, stran 

2007 in UL 

RS 81/1997, 
stran 6984. 
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  2.05.02 Paritete kupne 

moči 

                  

SURS 2.05.02.01 Bruto domači 

proizvod na 

prebivalca v 
standardih kupne 

moči (SKM) 

SKM 

Izračun ravni bruto 

domačega proizvoda, 

izraženega v SKM na 
prebivalca. Ta kazalnik je 

izražen v odnosu do EU-

27 = 100. Rezultate 
izračunava Eurostat na 

osnovi BDP v nacionalni 

valuti in pretvornika - 
PKM, ki je rezultat 

kontinuirane primerjave 

cen izdelkov in storitev 
med državami. 

Izračun mednarodno 

primerljivega bruto 

domačega proizvoda na 
prebivalca. 

Končni rezultati za 2008, 

začasni rezultati za 2009, 

ocena (now-cast) in 
predhodni rezultati za 

2010: validacija in 

odobritev rezultatov. 

Eurostat Obvezno Leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32007R1445 

SURS 2.05.02.02 Paritete kupne moči 
(PKM) - cene 

proizvodov osebne 

potrošnje 
prebivalstva 

CENE-PKM-P 

Informacije o končnih 
prodajnih cenah izdelkov 

in storitev, o njihovi 

razpoložljivosti ter o 
njihovih specifikacijah se 

zbirajo na osnovi med 

državami usklajenih 

Eurostatovih list izdelkov 

in storitev, ki 

predstavljajo končno 
potrošnjo prebivalstva oz. 

bruto domačega 

proizvoda. V teku 
vsakega 3-letnega cikla se 

letno zagotovijo cene 

izdelkov in storitev za 2 
od skupno 6 potrošnih 

skupin: »Hrana, pijača in 

tobak«; »Osebni izgled«; 
»Hiša in vrt«; »Osebna 

transportna oprema, 

restavracije in hoteli«; 
»Storitve« ter »Zdravje & 

pohištvo«. 

Zbrati in zagotoviti cene 
mednarodno primerljivih 

izdelkov in storitev, na 

podlagi katerih Eurostat 
izračunava paritete kupne 

moči ter bruto domači 

proizvod po kupni moči.  

10-2 »Osebna transportna 
oprema, restavracije in 

hotel in 11-1 »Storitve«: 

meddržavna kontrola in 
validacija podatkov in 

rezultatov. 11-1 »Storitve 

in 11-2 »Zdravje & 

pohištvo«: zbiranje 

informacij o 

razpoložljivosti, 
reprezentativnosti in 

specifikacijah izdelkov in 

storitev; zbiranje 
podatkov o cenah; 

notranja kontrola in 

validacija podatkov. 12-1 
»Hrana, pijača in tobak«: 

zbiranje informacij o 

razpoložljivosti, 
reprezentativnosti in 

specifikacijah izdelkov in 

storitev.  

Trgovine na drobno in 
drugi poslovni subjekti 

opazovalcu cen ali 

neposredno SURS-u.  
mesečno 

Obvezno Tekoče leto n.s. Podatki se ne 
objavljajo, so 

osnova za 

izračun BDP v 
SKM. 

32007R1445 
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SURS 2.05.02.03 Paritete kupne moči 

(PKM) - Investicije: 
cene strojev in 

opreme 

CENE-PKM-S 

Zbiranje informacij o 

končnih nabavnih cenah 
strojev in opreme, o 

njihovi razpoložljivosti 

ter o njihovih 
specifikacijah. 

Informacije se zbirajo na 

osnovi Eurostatovih 
seznamov strojev in 

opreme za investicije.  

Zbrati in zagotoviti cene 

mednarodno primerljivih 
strojev in opreme, na 

podlagi katerih se 

izračunavajo paritete 
kupne moči ter bruto 

domači proizvod po 

kupni moči. 

"Cene strojev in opreme 

2011": zbiranje informacij 
o razpoložljivosti, 

reprezentativnosti in 

specifikacijah strojev in 
opreme; zbiranje 

informacij o njihovih 

cenah; notranja kontrola 
in validacija podatkov. 

Podjetja - proizvajalci 

in/ali kupci in/ali 
dobavitelji strojev in 

opreme SURS-u. 

Obvezno Praviloma dva 

meseca, ki jih 
določi 

Eurostat 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun BDP v 

SKM 

32007R1445 

SURS 2.05.02.04 Paritete kupne moči 

(PKM) - Investicije: 

cene gradbenih 
objektov  

CENE-PKM-G 

Zagotoviti cene 

določenega števila 

fiktivnih gradbenih 
objektov ter izbranih 

ključnih gradbenih 

komponent, ki 
predstavljajo različne tipe 

stanovanjskih zgradbe 

(enodružinska hiša, 
portugalska ali nordijska 

hiša in večstanovanjski 

objekt), nestanovanjskih 
zgradb (proizvodna hala, 

poslovna stavba, 

kmetijski objekt) ter 

objektov nizke gradnje 

(asfaltna cesta, 
kanalizacija, most in 

športno igrišče).  

Zbrati cene mednarodno 

primerljivih gradbenih 

objektov, na podlagi 
katerih se izračunavajo 

paritete kupne moči ter 

bruto domači proizvod po 
kupni moči. 

"Cene gradbenih objektov 

in ključnih gradbenih 

komponent 2011": 
zbiranje informacij o 

razpoložljivosti, 

reprezentativnosti in 
specifikacijah gradbenih 

objektov; notranja 

kontrola in validacija 
podatkov predhodne 

raziskave iz leta 2010.  

Zunanji izvajalec po 

pogodbi sklenjeni s 

SURS-om.  

Obvezno Praviloma dva 

meseca, ki jih 

opredeli 
Eurostat. 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 

osnova za 
izračun BDP v 

SKM 

32007R1445 

SURS 2.05.02.05 Relativne ravni cen Izračun ravni cen na ravni 
dejanske individualne 

potrošnje, izračunan kot 

razmerje med PKM in 
deviznimi tečaji in 

izraženi na EU 27=100. 
Izračun koeficientov 

variacije indeksov ravni 

cen. 

Mednarodna primerjava 
ravni cen in cenovne 

konvergence. 

Pregled in odobritev 
publikacije Eurostata. 

Eurostat Obvezno Leto Letna 7 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32007R1445 

                        

  2.05.03 Kazalniki za 

določanje plač 

uradnikov v 

Evropski 

skupnosti 
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SURS 2.05.03.01 Cene najemnin 

CENE-N 

Zbiranje podatkov o 

mesečni najemnini za 
različne vrste nastanitev 

višjega kakovostnega 

razreda v elitnih 
stanovanjskih četrtih v 

glavnih oz. večjih mestih 

držav članic EU. 
Spremljanje tržnega 

segmenta najemnin.  

Enkrat letno zbrani 

podatki o mesečnih 
najemninah se 

uporabljajo za izračun 

življenjskih stroškov oz. 
za določanje plač 

zaposlenih v organih EU 

po različnih državah.  

Izbor agencij. Priprava 

obiskov. Sodelovanje pri 
intervjujih in pridobivanju 

podatkov o višini 

najemnin, skupaj s 
predstavnikom Eurostata. 

Priprava poročila. 

Agencije s področja 

posredovanja 
nepremičnin. 

Dva dni v opredeljenem 

mesecu. 

Obvezno Izbrani mesec 

v prvi 
polovica leta. 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo; 
uporabljajo se 

za izračun 

življenjskih 
stroškov oz. za 

določanje plač 

zaposlenih v 
organih EU po 

različnih 
državah. 

3168R0259 

                        

  2.05.04 Indeksi cen 

proizvodov in 

storitev pri 

proizvajalcih 

                  

SURS 2.05.04.01 Skupni indeks cen 
industrijskih 

proizvodov pri 

proizvajalcih 
ICIPP-SKUPAJ/M 

Računanje skupnega 
indeksa cen industrijskih 

proizvodov pri 

proizvajalcih (ICIPP-
SKUPAJ/M), ki meri 

gibanje proizvajalčevih 

cen industrijskih 

proizvodov, ki so bili 

proizvedeni na ozemlju 

Slovenije, prodani pa na 
domačem in/ali na tujem 

trgu. ICIPP-SKUPAJ/M 

je sestavljeni indeks, ki se 
izračuna iz podatkov o 

indeksih cen industrijskih 

proizvodov pri 
proizvajalcih na 

domačem trgu (ICIPP-

DOMA/M) in indeksih 
cen industrijskih 

proizvodov pri 

proizvajalcih na tujem 
trgu (ICIPP-IZVOZ/M). 

Namen je zagotoviti 
informacije o skupni 

dinamiki cen industrijskih 

proizvodov, proizvedenih 
pri proizvajalcih v 

Sloveniji in prodanih tako 

na domačem kot tudi tujih 

trgih ter s tem izpolniti 

zahteve in priporočila EU 

ter domačih uporabnikov. 

Računanje in objava 
različnih indeksov cen 

industrijskih proizvodov v 

skladu z veljavno 
metodologijo in 

zahtevami iz uredb za to 

področje. Redne 

metodološke spremembe 

ob koncu leta, tj. revizija 

vzorcev proizvodov in 
poročevalskih enot, uteži 

ter uvajanje drugih 

novosti in sprememb. 
Proučevanje novih virov 

za zbiranje cen, za 

oblikovanje vzorcev in 
določitev uteži. Priprava 

različnih dokumentov in 

izdelava analiz.  

Lastni viri SURS-a tj. 
ICIPP-DOMA/M in 

ICIPP-IZVOZ/M. Drugi 

podatki (količine, 
vrednosti) za določitev 

uteži pa se pridobivajo iz 

drugih statističnih 

raziskovanj ali 

neposredno od 

poročevalskih enot, ki 
sporočajo cene. 

Do 15. v naslednjem 

mesecu 

Obvezno Mesec Mesečna 21 dni po 
obdobju 

opazovanja, 

izjema je 
mesec januar – 

26 dni po 

zaključku 

meseca. 

31998R1165 
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SURS 2.05.04.02 Indeksi cen 

industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih na 

domačem trgu 
ICIPP-DOMA/M 

Računanje skupnega 

indeksa cen, indeksov cen 
področij in oddelkov 

Standardne klasifikacije 

dejavnosti 2008 (SKD 
2008) ter indeksov cen za 

namenske skupine porabe 

industrijskih proizvodov. 
Indeksi se mesečno 

izračunavajo na osnovi 
podatkov o cenah za 

določene reprezentativne 

proizvode, zbranih z 
vprašalniki pri izbranih 

proizvajalcih in drugih 

poslovnih subjektih na 
domačem trgu, ter na 

podlagi uteži, katerih 

glavni vir so podatki o 
strukturi vrednosti 

prodaje industrijskih 

proizvodov pri 
proizvajalcih na 

domačem trgu. 

Z ICIPP-DOMA merimo 

spremembe cen 
industrijskih proizvodov, 

ki jih proizvajalci 

proizvajajo in prodajajo 
na domačem 

(slovenskem) tržišču. 

Podatki pa se uporabljajo 
tudi za izračun skupnega 

indeksa cen industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih ter v druge 

analitične in statistične 
namene.  

Računanje in objava 

različnih vrst indeksov 
cen industrijskih 

proizvodov pri 

proizvajalcih na domačem 
trgu po koncu vsakega 

meseca v skladu z 

veljavno metodologijo. 
Redne metodološke 

spremembe ob koncu leta 
tj. revizija vzorcev 

proizvodov in 

poročevalskih enot, uteži, 
računalniških aplikacij ter 

uvajanje drugih novosti in 

sprememb. Proučevanje 
novih virov za zbiranje 

cen, za oblikovanje 

vzorcev in določitev uteži. 
Priprava različnih 

dokumentov in izdelava 

analiz.  

Lastni viri SURS-a tj. 

CENE-DOMA/M. Drugi 
podatki (količine, 

vrednosti) za določitev 

uteži pa se pridobivajo iz 
drugih statističnih 

raziskovanj ali 

neposredno od 
poročevalskih enot, ki 

sporočajo cene. 
Do 10. v naslednjem 

mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 21 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

izjema je 

mesec januar – 
26 dni po 

zaključku 

meseca. 

31998R1165 
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SURS 2.05.04.03 Indeksi cen 

industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih na 

tujem trgu 
ICIPP-IZVOZ/M 

Računanje skupnega 

indeksa cen, indeksov cen 
področij in oddelkov 

Standardne klasifikacije 

dejavnosti 2008 (SKD 
2008) ter indeksov cen za 

namenske skupine porabe 

industrijskih proizvodov. 
Indeksi se izračunavajo 

na osnovi podatkov o 
cenah za izbrane 

reprezentativne 

proizvode, prodane na 
tujem trgu, ki so bili 

zbrani mesečno z 

vprašalniki pri izbranih 
proizvajalcih in drugih 

poslovnih subjektih, ter 

na podlagi uteži, katerih 
glavni vir so podatki o 

strukturi vrednosti 

prodaje industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih na tujem 

trgu. V okviru tega 

indeksa se računata še 

dva pod indeksa, in sicer 

glede na območje, kamor 
je bil proizvod izvožen ali 

dobavljen tj. indeks cen 

ind. proiz. pri proizv. na 
tujem trgu - evroobmočje 

in indeks cen ind. proiz. 

pri proizv. na tujem trgu - 
neevroobmočje.  

Z indeksom cen 

industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na tujem 

trgu spremljamo gibanje 

cen industrijskih 
proizvodov, ki jih 

proizvajalci prodajajo na 

tujem (tj. neslovenskem) 
tržišču. Podatki se 

uporabljajo tudi za 
izračun skupnega indeksa 

cen industrijskih 

proizvodov pri 
proizvajalcih ter v druge 

analitične in statistične 

namene.  

Računanje in objava 

različnih vrst indeksov 
cen industrijskih 

proizvodov pri 

proizvajalcih na tujem 
trgu po koncu vsakega 

meseca v skladu z 

veljavno metodologijo. 
Redne metodološke 

spremembe ob koncu leta 
tj. revizija vzorcev 

proizvodov in 

poročevalskih enot, uteži, 
računalniških aplikacij ter 

uvajanje drugih novosti in 

sprememb. Proučevanje 
novih virov za zbiranje 

cen, za oblikovanje 

vzorcev in določitev uteži. 
Priprava različnih 

dokumentov in izdelava 

analiz.  

Lastni viri SURS-a tj. 

CENE-IZVOZ/M. Drugi 
podatki (količine, 

vrednosti) za določitev 

uteži pa se pridobivajo iz 
drugih statističnih 

raziskovanj ali 

neposredno od 
poročevalskih enot, ki 

sporočajo cene. 
Do 15. v naslednjem 

mesecu.  

Obvezno Mesec Mesečna 21 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

izjema je 

mesec januar – 
26 dni po 

zaključku 

meseca. 
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SURS 2.05.04.04 Cene industrijskih 

proizvodov pri 
proizvajalcih na 

domačem trgu 

CENE-DOMA/M 

Mesečno zbiranje cen 

industrijskih proizvodov 
in drugih informacij pri 

proizvajalcih na 

domačem trgu. Podatki se 
zbirajo z vprašalnikom 

Cene industrijskih 

proizvodov pri 
proizvajalcih na 

domačem trgu, ki se 
pošilja izbranim 

poročevalskim enotam, in 

sicer po Nomenklaturi 
industrijskih proizvodov 

(NIP) ter obdelujejo in 

objavljajo po dejavnostih 
Standardne klasifikacije 

dejavnosti (SKD 2008).  

Cene za okrog 1600 

industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na 

domačem trgu se zbirajo 

za potrebe računanja 
ICIPP-DOMA/M in 

ICIPP-SKUPAJ/M. 

Uporabljajo pa se tudi v 
druge analitične in 

statistične namene. 

Zbiranje cen izbranih 

industrijskih proizvodov 
na domačem trgu, ki so 

vključeni v izračun 

ICIPP-DOMA/M in 
ICIPP-SKUPAJ/M. Redna 

vsakoletna revizija 

seznama proizvodov kot 
tudi vzorca poročevalskih 

enot ter uvajanje drugih 
novosti in sprememb. 

Priprava različnih 

dokumentov in izdelava 
analiz.  

Izbrani proizvajalci s 

področij dejavnosti 
rudarstva in predelovalnih 

dejavnosti (B in C) ter 

izbrani poslovni subjekti, 
izvajalci energetske 

dejavnosti s področja 

energetike (D in E). 
Do 20. v tekočem mesecu 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICIPP-

DOMA in 
ICIPP-

SKUPAJ 

31998R1165 

SURS 2.05.04.05 Cene industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih na 

tujem trgu 
CENE-IZVOZ/M 

Mesečno zbiranje cen 
industrijskih proizvodov 

in drugih informacij pri 

proizvajalcih na tujem 
trgu. Podatki se zbirajo z 

mesečnim vprašalnikom 

Cene industrijskih 

proizvodov pri 

proizvajalcih na tujem 
trgu, ki ga pošiljamo 

izbranim poročevalskim 

enotam, in sicer po 
Nomenklaturi 

industrijskih proizvodov 

(NIP) ter obdelujejo in 
objavljajo po dejavnostih 

Standardne klasifikacije 

dejavnosti (SKD 2008).  

Cene za okrog 730 
industrijskih proizvodov 

pri proizvajalcih na tujem 

trgu se zbirajo za potrebe 
računanja ICIPP-

DOMA/M in ICIPP-

SKUPAJ/M. Uporabljajo 

pa se tudi v druge 

analitične in statistične 
namene. 

Spremljanje cen izbranih 
industrijskih proizvodov 

na tujem trgu, ki so 

vključeni v izračun 
ICIPP-IZVOZ in ICIPP-

SKUPAJ. Redna 

vsakoletna revizija 

seznama proizvodov kot 

tudi vzorca poročevalskih 
enot ter uvajanje drugih 

novosti in sprememb. 

Priprava različnih analiz 
in drugih dokumentov. 

Izbrane poročevalske 
enote oz. proizvajalci-

izvozniki s področja 

rudarstva in predelovalnih 
dejavnosti, ki prodajajo 

proizvode na tuje trge. 

Do 20. v mesecu  

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 
objavljajo, so 

osnova za 

izračun ICIPP-
IZVOZ in 

ICIPP-

SKUPAJ 

31998R1165 
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SURS 2.05.04.06 Indeksi uvoznih cen 

IUC/M 

Računanje skupnega 

indeksa cen, indeksov cen 
področij in oddelkov 

Klasifikacije proizvodov 

po dejavnosti (CPA) ter 
indeksov cen za 

namenske skupine. 

Indeksi se računajo na 
osnovi podatkov o cenah 

za določene 
reprezentativne 

proizvode, uvožene v 

Slovenijo, ki so bili 
zbrani mesečno, z 

vprašalniki pri izbranih 

uvoznih podjetjih, ter na 
podlagi uteži, katerih 

glavni vir so podatki o 

strukturi vrednosti 
proizvodov, uvoženih v 

izbranem letu. Računata 

pa se tudi dva dodatna 
indeksa, in sicer glede na 

območje, od koder je bil 

proizvod uvožen ali 

dobavljen tj. indeks 

uvoznih cen – 

evroobmočje in indeks 
uvoznih cen – 

neevoobmočje.  

Z indeksi uvoznih cen 

spremljamo gibanje cen 
uvoženih proizvodov tj. 

tistih proizvodov, ki niso 

bili proizvedeni v 
Sloveniji, temveč so bili 

uvoženi iz tretjih držav ali 

dobavljen iz držav članic 
EU. Podatki se 

uporabljajo tudi v druge 
statistične in analitične 

namene. 

Računanje in objava 

različnih vrst indeksov 
uvoznih cen po koncu 

vsakega meseca v skladu 

z veljavno metodologijo. 
Redne metodološke 

spremembe ob koncu leta 

tj. revizija vzorcev 
proizvodov in 

poročevalskih enot, uteži 
ter uvajanje drugih 

novosti in sprememb. 

Priprava različnih 
dokumentov in izdelava 

analiz.  

Lastni viri SURS-a tj. 

CENE-UVOZ/M za 
podatke o cenah. Drugi 

podatki (količine, 

vrednosti) za določitev 
uteži pa se pridobivajo iz 

drugih statističnih 

raziskovanj ali 
neposredno od 

poročevalskih enot, ki 
sporočajo cene. 

Do 15. v naslednjem 

mesecu 

Obvezno Mesec Mesečna 30 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

izjema je 

mesec januar – 
47 dni po 

zaključku 

meseca. 
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SURS 2.05.04.07 Uvozne cene 

CENE-UVOZ/M 

Redno mesečno zbiranje 

cen uvoženih proizvodov 

po Kombinirani 
nomenklaturi (KN) ter 

obdelava in objava 

podatkov po Klasifikaciji 
proizvodov po dejavnosti 

(CPA). Cene se zbirajo s 

posameznimi vprašalniki 
o uvoznih cenah, ki se 

pošiljajo izbranim 

podjetjem, ki se ukvarjajo 
z uvozom proizvodov. 

Zbrane cene za 1500 

izbranih proizvodov v 

posameznem mesecu so 
osnova za izračun indeksa 

uvoznih cen ter 

spremljanje gibanja 
uvoznih cen. Uporabljajo 

pa se tudi v druge 

analitične in statistične 
namene.  

Spremljanje cen izbranih 

proizvodov, ki jih 

slovenska podjetja 
uvažajo iz drugih držav in 

potem služijo za izračun 

indeksa uvoznih cen. 
Redna vsakoletna revizija 

seznama proizvodov kot 

tudi vzorca poročevalskih 
enot ter uvajanje drugih 

novosti in sprememb. 

Proučevanje novih virov 
za zbiranje cen, za 

oblikovanje vzorcev in 

določitev uteži. Priprava 
različnih analiz in drugih 

dokumentov. 

Izbrana podjetja in pol. 

subjekti, ki so po 

podatkih ZT opravljale 
uvoz proizvodov.  

Do 5. v naslednjem 

mesecu 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 

osnova za 
izračun 

IUC/M. 
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SURS 2.05.04.08 Indeksi cen storitev 

pri proizvajalcih 
ICSP 

Računanje skupnega 

indeksa cen storitev pri 
proizvajalcev ter 

indeksov cen za naslednje 

SKD dejavnosti: 49.4-
Cestni tovorni promet ter 

selitvena dejav.; 50.1-

Pomorski potniški 
promet; 50.2-Pomorski 

tovorni promet; 51-Zračni 
promet; 52.1-

Skladiščenje; 52.24-

Pretovarjanje; 53.1-
Izvajanje univerzalnih 

poštnih storitev; 53.2-

Druga poštna in kurirska 
dejav.; 61-

Telekomunikacijska 

dejav.; 62-Računalniško 
programiranje, svetovanje 

in druge s tem povezane 

dejav.; 63.1-Obdelava 
podatkov in s tem 

povezane dejav.; 63.9-

Dejav. tiskovnih agencij 

in drugo informiranje; 

69.1-Pravne dejav.; 69.2- 

Računovodske, 
knjigovodske in 

revizijske dejav., davčno 

svetovanje; 70.2-
Podjetniško in poslovno 

svetovanje; 71.1-

Arhitekturno in tehnično 
projektiranje; 71.2-

Tehnično preizkušanje in 

analiza; 73- Oglaševanje; 
raziskovanje trga in 

javnega mnenja; 78-

Zaposlovalne dejav.; 80-
Varovanje in 

poizvedovalne dejav.; 

81.2-Čiščenje; 58-
Založništvo, na osnovi 

cen, zbranih četrtletno s 

pomočjo vprašalnikov, 
poslanih izbranim 

izvajalcem poslovnih 

storitev, ter uteži.  

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za 
najpomembnejše 

storitvene dejavnosti v 

skladu z uredbo EU s 
področja kratkoročnih 

statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 
julij 2005). Za druge 

analitične in statistične 
namene.  

Računanje in objava 

skupnega indeksa cen ter 
indeksov za izbrane 

storitvene dejavnosti po 

koncu vsakega četrtletja v 
skladu z veljavno 

metodologijo. Redne 

metodološke spremembe 
ob koncu leta tj. revizija 

vzorcev storitev in 
poročevalskih enot, uteži, 

računalniških aplikacij ter 

uvajanje drugih novosti in 
sprememb. Proučevanje 

novih virov za zbiranje 

cen, za oblikovanje 
vzorcev in določitev uteži. 

Priprava različnih 

dokumentov in izdelava 
analiz.  

Lastni viri SURS-a za 

podatke o cenah. Drugi 
podatki (količine, 

vrednosti) za določitev 

uteži pa se pridobivajo iz 
drugih statističnih 

raziskovanj ali 

neposredno od 
poročevalskih enot, ki 

sporočajo cene. 
V 11 tednih po zaključku 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

Četrtletna 80 dni po 

obdobju 
opazovanja. 
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SURS 2.05.04.09 Cene storitev 

cestnega tovornega 
prometa ter 

selitvene dejavnosti 

CENE-BP/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev cestnega 
tovornega prometa in 

selitvenih dejavnosti 

(SKD 49.4) za potrebe 
računanja posebnega 

indeksa cen za to 

področje in skupnega 
indeksa cen storitev pri 

proizvajalcih.  

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen 
storitev cestnega 

tovornega prometa ter 

selitvenih dejavnosti pri 
izbranih prevoznikih oz. 

posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 
računanje in objava 

indeksov, analiza 
rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
cestnega tovornega 

prometa ter selitvenih 

dejav. oz. razpolagajo s 
podatki s tega področja. 

Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.10 Cene storitev 
pretovarjanja 

CENE-SP/ČL 

Četrtletno spremljanje 
cen storitev prekladanja 

(SKD 52.24) za potrebe 

računanja indeksov cen za 
to dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih; 
druge analitične in 

statistične potrebe. 

Zagotovitev informacij o 
dinamiki cen za to 

storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 
področja kratkoročnih 

statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 
julij 2005). Za druge 

analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 
navodil in zbiranje cen pri 

izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 
računanje in objava 

indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 
vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta.  

Poslovni subjekti, ki 
opravljajo storitve 

pretovarjanja oz. 

razpolagajo s podatki o 
cenah s tega področja. 

Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 
četrtletju ali 

četrtletje 

n.s. Podatki se ne 
objavljajo, so 

osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.11 Cene storitev 
skladiščenja 

CENE- SS/ČL 

Četrtletno spremljanje 
cen storitev skladiščenja 

(SKD 52.1) za potrebe 

računanja indeksov cen za 
to dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih.  

Zagotovitev informacij o 
dinamiki cen za to 

storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 
področja kratkoročnih 

statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 
julij 2005). Za druge 

analitične in statistične 
namene. 

Priprava vprašalnikov, 
navodil in zbiranje cen pri 

izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 
računanje in objava 

indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 
vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 
opravljajo storitve 

skladiščenja oz. 

razpolagajo s podatki s 
tega področja. 

Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 
objavljajo, so 

osnova za 

izračun ICSP.  
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SURS 2.05.04.12 Cene poštnih 

storitev 
CENE-PS/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen univerzalnih poštnih 
storitev in ostalih fizičnih 

in vrednostnih 

kazalnikov, potrebnih za 
izračun indeksov cen 

poštnih storitev (SKD 

53.1) in skupnega indeksa 
cen storitev pri 

proizvajalcih.  

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov oz. 

dokumentov, navodil in 
zbiranje cen pri izbranih 

posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 
računanje in objava 

indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 
vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo univerzalne 
poštne storitve oz. 

razpolagajo s podatki s 

tega področja. 
Administrativni vir: 

APEK 

Do 30. dni po koncu 
referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.13 Cene kurirskih in 
drugih poštnih 

storitev 

CENE-KS/ČL 

Četrtletno spremljanje 
cen kurirskih in drugih 

poštnih storitev (SKD 

53.2 ) ter ostalih fizičnih 
in vrednostnih 

kazalnikov, potrebnih za 

izračun indeksov 
kurirskih storitev in 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 
dinamiki cen za to 

storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 
področja kratkoročnih 

statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 
julij 2005). Za druge 

analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov oz. 
dokumentov, navodil in 

zbiranje cen pri izbranih 

posl. subjektih, ki 
opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 

indeksov, analiza 
rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki se 
ukvarjajo s kurirskimi 

storitvami oz. razpolagajo 

s podatki s tega področja 
Administrativni vir: 

APEK 

Do 30. dni po koncu 
referenčnega četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 
objavljajo, so 

osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.14 Cene storitev 

pomorskega 

prometa 
CENE-PP/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev v pomorskem 

potniškem in tovornem 
prometu (SKD 50.1 in 

50.2) za potrebe 

računanja indeksov cen za 
to dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 

storitveno dejavnost v 
skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 

statističnih kazalnikov (št. 
1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 

analitične in statistične 
namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 

izbranih posl. subjektih, ki 
opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 

indeksov, analiza 
rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 

pomorskega prometa oz. 
razpolagajo s podatki s 

tega področja. 

Do 30. dni po koncu 
referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 

četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 

osnova za 
izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.15 Cene storitev 

zračnega prometa 

CENE-ZP/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev zračnega 

potniškega in tovornega 
prometa (SKD 51) za 

potrebe računanja 

indeksov cen za te 
dejavnosti kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 

storitveno dejavnost v 
skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 

statističnih kazalnikov (št. 
1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 

analitične in statistične 
namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 

izbranih posl. subjektih, ki 
opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 

indeksov, analiza 
rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 

zračnega potniškega ali 
tovornega prometa oz. 

razpolagajo s podatki s 

tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 

četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 

osnova za 
izračun ICSP.  

31998R1165 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.05.04.16 Cene 

telekomunikacijskih 
storitev 

CENE-TEL/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen in drugih fizičnih in 
vrednostnih kazalnikov, 

potrebnih za izračun 

indeksa cen 
telekomunikacijskih 

storitev (SKD 61) in 

skupnega indeksa cen 
storitev pri proizvajalcih.  

Spremljanje količinskih 

in vrednostnih podatkov o 
priključkih, naročnikih, 

nacionalnih in 

mednarodnih pogovorih, 
potrebnih za izračun 

indeksa cen 

telekomunikacijskih 
storitev ter skupnega 

indeksa cen storitev pri 
proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov oz 

dokumentov, navodil in 
zbiranje cen pri izbranih 

posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 
računanje in objava 

indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 
vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo 
telekomunikacijske 

storitve oz. razpolagajo s 

podatki s tega področja. 
Administrativni vir: 

APEK 

Do 30. dni po koncu 
referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.17 Cene storitev 
računalniškega 

programiranja, 

svetovanja, obdelav 

podatkov, spletnih 

portalov in 
podobnega 

CENE-SOBP/ČL 

Četrtletno spremljanje 
cen storitev 

računalniškega 

programiranja, svetovanja 

in drugih s tem povezanih 

dejavnosti (SKD 62) ter 
storitev obdelav 

podatkov, obratovanja 

spletnih portalov in 
podobnega (SKD 63.1) za 

potrebe računanja 

indeksov cen za te 
dejavnosti kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 
dinamiki cen za te 

storitvene dejavnosti v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 

statističnih kazalnikov (št. 
1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 

analitične in statistične 
namene. 

Priprava vprašalnikov, 
navodil in zbiranje cen pri 

izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 

indeksov, analiza 
rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 
drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 
opravljajo storitve 

računalniškega 

programiranja in 

svetovanja ter storitve 

obdelav podatkov, 
obratovanje spletnih 

portalov oz. razpolagajo s 

podatki s tega področja 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 
četrtletju ali 

četrtletje 

n.s. Podatki se ne 
objavljajo, so 

osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.18 Cene storitev 

pravnega 
svetovanja 

CENE-SPRS/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev pravnega 
svetovanja (SKD 69.1) za 

potrebe računanja 

indeksov cen za to 
dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov oz. 

dokumentov, navodil in 
zbiranje cen pri izbranih 

posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 
računanje in objava 

indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 
vzorca poročevalskih enot 

in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 
sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
pravnega svetovanja oz. 

razpolagajo s podatki s 

tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.05.04.19 Cene storitev 

računovodske, 
knjigovodske in 

revizijske 

dejavnosti, 
davčnega 

svetovanja 

CENE-RS/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev 
računovodske, 

knjigovodske in 

revizijske dejavnosti, 
davčnega svetovanja 

(SKD 69.2) za potrebe 

računanja indeksov cen za 
to dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 
storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 
sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
računovodske, 

knjigovodske in 

revizijske dejavnosti, 
davčnega svetovanja oz. 

razpolagajo s podatki s 

tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.20 Cene storitev 

raziskovanja trga in 
javnega mnenja 

CENE-RTJM/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev raziskovanja 
trga in javnega mnenja 

(SKD 73.2) za potrebe 

računanja indeksov cen za 
to dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
raziskovanja trga in 

javnega mnenja oz. 

razpolagajo s podatki s 
tega področja. 

Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.21 Cene storitev 

podjetniškega in 
poslovnega 

svetovanja 

CENE-SPOS/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev podjetniškega 
in poslovnega svetovanja 

(SKD 70.2) za potrebe 

računanja indeksov cen za 
to dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo podjetniškega 
in poslovnega svetovanja 

oz. razpolagajo s podatki 

s tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.22 Cene storitev 

tiskovnih agencij 
CENE-STA/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev tiskovnih 
agencij in drugo 

informiranje (SKD 63.9) 

za potrebe računanja 
indeksov cen za to 

dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 
storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
tiskovnih agencij oz. 

razpolagajo s podatki s 

tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.05.04.23 Cene storitev 

arhitekturnega in 
tehničnega 

projektiranja 

CENE-SNPTS/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev 
arhitekturnega in 

tehničnega projektiranja 

(SKD 71.1) za potrebe 
računanja indeksov cen za 

to dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 
storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 
sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
arhitekturnega in 

tehničnega projektiranja 

oz. razpolagajo s podatki 
s tega področja. 

Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.24 Cene storitev 

tehničnega 
preizkušanja in 

analiziranja 

CENE-STPA/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev tehničnega 
preizkušanja in 

analiziranja (SKD 71.2) 

za potrebe računanja 
indeksov cen za to 

dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 
storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
tehničnega preizkušanja 

in analiziranja. 

Do 30. dni po koncu 
referenčnega četrtletja. 

Obvezno Četrtletje n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.25 Cene storitev 

oglaševanja 
CENE-OGL/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev oglaševanja 
(SKD 73.1) za potrebe 

računanja indeksov cen za 

to dejavnost kot tudi 
skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
oglaševanja oz. 

razpolagajo s podatki s 

tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.26 Cene storitev 

zaposlovanja 
CENE-SZAP/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev zaposlovalne 
dejavnosti (SKD 78) za 

potrebe računanja 

indeksov cen za to 
dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
zaposlovanja oz. 

razpolagajo s podatki s 

tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.05.04.27 Cene storitev 

poizvedovanja in 
varovanja 

CENE-VAR/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev varovanja in 
poizvedovanja (SKD 80) 

za potrebe računanja 

indeksov cen za to 
dejavnost kot tudi 

skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih. 

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 
sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
poizvedovanja in 

varovanja oz. razpolagajo 

s podatki s tega področja. 
Do 30. dni po koncu 

referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP.  

31998R1165 

SURS 2.05.04.28 Cene storitev 

čiščenja  
CENE-ČIŠ/ČL 

Četrtletno spremljanje 

cen storitev čiščenja 
(SKD 81.2) za potrebe 

računanja indeksov cen za 

to dejavnost kot tudi 
skupnega indeksa cen 

storitev pri proizvajalcih.  

Zagotovitev informacij o 

dinamiki cen za to 
storitveno dejavnost v 

skladu z uredbo EU s 

področja kratkoročnih 
statističnih kazalnikov (št. 

1158/2005; OJ L191, 22. 

julij 2005). Za druge 
analitične in statistične 

namene. 

Priprava vprašalnikov, 

navodil in zbiranje cen pri 
izbranih posl. subjektih, ki 

opravljajo to dejavnost, 

računanje in objava 
indeksov, analiza 

rezultatov. Revizija 

vzorca poročevalskih enot 
in storitev ter uvajanje 

drugih novosti in 

sprememb ob koncu leta. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
čiščenja oz. razpolagajo s 

podatki s tega področja. 

Do 30. dni po koncu 
referenčnega četrtletja. 

Obvezno Kritični dan v 

četrtletju ali 
četrtletje 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
osnova za 

izračun ICSP. 

31998R1165 

                        

  2.06 Menjava blaga                   

  2.06.01 Metodologija                   



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.06.01.01 Menjava blaga med 

državami članicami 
INTRASTAT 

Vrednostni in količinski 

podatki o blagovni 
menjavi Slovenije z 

državami članicami EU 

(fakturna vrednost, 
statistična vrednost, neto 

masa, količina v dodatni 

merski enoti), država 
namena, država, ki je 

blago poslala, država 
porekla pri prejemih 

blaga, šifra blaga po 

Kombinirani 
nomenklaturi (KN), vrsta 

posla, vrsta transporta na 

meji, pogoji dobave, lega 
kraja, statistični 

kontingent, obdobje 

poročanja, vloga 
dokumenta, zaporedna 

številka postavke, skupno 

število postavk, 
identifikacijska številka 

za DDV poročevalske 

enote, identifikacijska 

številka za DDV tretje 

osebe-deklaranta.  

Spremljanje blagovnih 

tokov med državami 
članicami EU z vidika 

vrednosti in količin, 

časovne dinamike, 
strukture in regionalne 

usmerjenosti; vir 

podatkov za nacionalne 
račune in plačilno 

bilanco; informacijska 
podpora za tržne analize 

in za spremljanje 

skupnega trga. 

Zajem in obdelava 

podatkov, kontrola 
kakovosti podatkov in 

analize podatkov, priprava 

ocen podatkov o blagovni 
menjavi podjetij pod 

vključitvenim pragom in 

ocen podatkov zaradi 
neodgovora, priprava 

ocen statistične vrednosti 
za trgovanje podjetij pod 

posebnim pragom, 

priprava podatkov za 
uporabnike, objava 

rezultatov, usklajevanje 

vrednostno največjih 
asimetrij v podatkih, 

medsebojne kontrole med 

Intrastat podatki in 
podatki, pridobljenimi od 

DURS-a, metodološka 

pomoč poročevalskim 
enotam in uporabnikom 

podatkov, priprava 

navodil za poročevalske 

enote in druge 

dokumentacije na spletnih 

straneh, namenjenim 
poročanju za Intrastat, 

izračun vrednosti 

statističnih pragov, 
analiza možnih 

poenostavitev Intrastata, 

redno vzdrževanje 
trgovinskega registra, 

polnjenje trgovinskega 

registra s podatki, 
pridobljenimi od DURS-a, 

določanje zavezanosti 

podjetij za poročanje, 
povezava podatkov s 

podatki iz PRS in 

prikazovanje podatkov po 
značilnostih podjetij, 

priprava poročil o 

kakovosti. 

Poročevalske enote pri 

posameznem toku blaga 
(odpremah, prejemih) v 

tekočem letu so podjetja, 

katerih vrednost blagovne 
menjave z državami 

članicami EU je v 

preteklem koledarskem 
letu oz. v obdobju od 

januarja tekočega leta do 
zadnjega opazovanega 

obdobja tekočega leta 

presegla višino 
nacionalno določenega 

vključitvenega praga 

(200.000 EUR pri 
odpremah blaga in 

120.000 EUR pri 

prejemih blaga), in 
poročajo CURS-u, ki 

posreduje podatke SURS-

u.  
Administrativni viri: 

DURS - obračun davka 

na dodano vrednost 

(obrazec DDV-O in 

podatki iz sistema VIES); 

AJPES (PRS). 
Poročevalske enote: do 

15. v mesecu za pretekli 

mesec; CURS SURS-u - 
do 05. v mesecu za 

predpretekli mesec. 

Administrativni viri: 
DURS: do 15. v mesecu 

za predpretekli mesec; 

AJPES: do 15. v mesecu.  

Obvezno Mesec Mesečna 40 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32004R0638, 

32009R0222 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.06.01.02 Izvoz in uvoz blaga 

(države nečlanice) 
EXTRASTAT 

ZT-IUB/M 

Vrednostni in količinski 

podatki o blagovni 
menjavi Slovenije z 

državami nečlanicami EU 

(statistična vrednost, neto 
masa, količina v dodatni 

merski enoti), država 

namena, država porekla, 
država odpreme, država 

končnega namena, država 
dejanskega izvoza, šifra 

blaga po Kombinirani 

nomenklaturi (KN) za 
izvoz, šifra blaga po 10-

mestnem TARIC-u za 

uvoz, statistični 
kontingent in 

podkontingent, carinski 

postopek, vrsta posla, 
ugodnosti, kvota, valuta 

transakcije, vrsta prevoza 

na meji in v notranjosti, 
država prevoznega 

sredstva ob prehodu meje, 

pogoji dobave, zabojnik, 

bruto masa, vrsta 

skladišča, številka 

skladišča, carinarnica, 
številka Enotne upravne 

listine (EUL), zaporedna 

številka postavke, skupno 
število postavk, datum 

sprejema EUL, datum, ki 

se uporablja za ukrepe 
trgovinske politike, če je 

različen od datuma 

sprejema EUL, 
identifikacijska številka 

za DDV oz. EORI 

številka 
izvoznika/uvoznika, 

identifikacijska številka 

za DDV oz. EORI 
številka zastopnika, 

carinska vrednost blaga, 

vrednost popustov in 
znižanj, carinska osnova 

in dajatve.  

Spremljanje blagovnih 

tokov z državami 
nečlanicami EU z vidika 

vrednosti in količin, 

časovne dinamike, 
strukture in regionalne 

usmerjenosti; vir 

podatkov za nacionalne 
račune in plačilno 

bilanco; informacijska 
podpora pogajanjem v 

okviru skupne trgovinske 

politike in za pripravo 
tržnih analiz. 

Pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, kontrola 

kakovosti podatkov in 

analize podatkov, priprava 
podatkov za uporabnike, 

objava rezultatov, 

metodološka pomoč 
uporabnikom podatkov, 

povezava podatkov s 
podatki iz PRS in 

prikazovanje podatkov po 

značilnostih podjetij, 
priprava poročila o 

kakovosti, spremljanje 

sprememb carinske 
zakonodaje in drugih 

dokumentov s carinskega 

področja ter preučitev 
vpliva na statistiko 

blagovne menjave z 

državami nečlanicami EU, 
prilagoditev obdelave 

podatkov spremembam na 

carinskem področju, 

prikazovanje podatkov, 

razčlenjenih po valuti 

transakcije in sektorjih 
SMTK, usklajevanje 

asimetrij v podatkih z 

izbranimi državami 
trgovinskimi partnericami.  

Administrativni viri: 

CURS - EUL (izbor 
podatkov iz carinskih 

deklaracij) do 25. v 

mesecu za pretekli mesec; 
AJPES (PRS) do 15. v 

mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 40 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32009R0471 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.06.01.03 Indeksi povprečnih 

vrednosti izvoza in 
uvoza 

ZT-IPVIU/ČL 

Izračun indeksov 

povprečnih vrednosti 
izvoza in uvoza za 

skupno trgovanje 

Slovenije ter trgovanje 
Slovenije z državami v 

evroobmočju in z 

državami zunaj 
evroobmočja; indeksi so 

prikazani po sektorjih in 
odsekih Standardne 

mednarodne trgovinske 

klasifikacije (SMTK), po 
področjih in oddelkih 

Standardne klasifikacije 

dejavnosti (SKD) in po 
klasifikaciji Širokih 

ekonomskih kategorij 

(BEC). 

Merjenje dinamike 

izvoznih in uvoznih cen, 
za oceno fizičnih (realnih) 

gibanj izvoza in uvoza 

blaga (kot deflatorji). 

Priprava liste 

reprezentativnih 
proizvodov in 

povezovalnega šifranta, 

obdelava podatkov, 
priprava mesečnih 

podatkov za uporabnike, 

četrtletna objava 
rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

raziskovanje Menjava 
blaga med državami 

članicami INTRASTAT 

in raziskovanje Izvoz in 
uvoz blaga (države 

nečlanice) EXTRASTAT. 

Lastni viri SURS-a: 70 
dni po obdobju 

opazovanja.  

n.s. Mesec, 

četrtletje 

Četrtletna 75 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  2.07 Menjava storitev 

in plačilna bilanca 

                  

  2.07.01 Plačilna bilanca                   

BS 2.07.01.01 Izračun plačilne 

bilance v EUR in 

USD 

Zagotovitev podatkov 

plačilne bilance v EUR in 

USD. 

Izpolnitev mednarodnih 

priporočil in zagotovitev 

boljše primerljivosti 
plačilne bilance. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 

podatkov 

Lastni viri BS.  n.s. Mesec Mesečna 2 meseca po 

koncu obdobja 

opazovanja. 

ZMDS UL 

RS, št.  

2/1993, 
ZCMCS-A 

UL RS, št. 

70/1998 in 
ZCMDS-B 

UL RS, št. 

29/2010; 
32005R0184. 

BS 2.07.01.02 Geografska 
razdelitev tekočega 

računa plačilne 

bilance po državah 
in ekonomskih 

grupacijah 

Zagotovitev razčlenitve 
postavk tekočega računa 

plačilne bilance po 

državah partnericah. 

Izpolnitev zahtev 
Eurostata in ECB; 

ekonomska analiza. 

Priprava in izvedba 
raziskovanja ter objava 

podatkov. 

Lastni viri BS.  n.s. Leto Letna 3 mesece po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

ZMDS UL 
RS, št.  

2/1993, 

ZCMCS-A 
UL RS, št. 

70/1998 in 

ZCMDS-B 
UL RS, št. 

29/2010; 

32005R0184. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 2.07.01.03 Plačilni promet s 

tujino 

Plačilo nerezidenta 

rezidentu (VP60) za 
transakcije nad 

protivrednostjo 50.000 

EUR, plačilo rezidenta 
nerezidentu (VP70), za 

transakcije nad 50.000 

EUR,). 

Plačilna bilanca. Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Banke. 

Do 10. dne po koncu 
obdobja opazovanja. 

Obvezno Na vsakih 10 

dni v mesecu. 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006; UL 

RS, št. 

107/2008, 
stran 14098 in 

stran 14102, 

UL RS, št. 
36/2009, stran 

5104. 

BS 2.07.01.04 Transakcije z 

vrednostnimi papirji 

v poslovanju s 
tujino 

Poročilo o poslih z 

vrednostnimi papirji.  

Plačilna bilanca; stanje 

mednarodnih naložb in 

obveznosti; bruto zunanji 
dolg; statistika finančnih 

trgov. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Banke, 

borznoposredniške 

družbe, zavarovalnice, 
pokojninske družbe, 

družbe za upravljanje, 

investicijske družbe, 
vzajemni skladi, vzajemni 

pokojninski skladi, 

Kapitalska družba, 
Slovenska odškodninska 

družba in Sklad za 

razgradnjo NEK ter 
izdajatelji dolžniških 

vrednostnih papirjev v 

tujini. 

Do 10. dne v mesecu po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavljajo, 

vključijo se v 
statistiko 

plačilne 

bilance. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 

72/2006; UL 
RS, št. 

107/2008, 

stran 14098 in 
stran 14099. 

BS 2.07.01.05 Poročilo o prejetih 

in danih kreditih ter 
depozitih z 

nerezidenti  

KRD 

Poročilo o dolžniških 

obveznostih do 
nerezidentov-stanje in vse 

pojasnjevalne 

spremembe. 

Plačilna bilanca, stanje 

mednarodnih naložb, 
bruto zunanji dolg. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Podjetja - nebančni 

sektor. Vzorec določi BS. 
Do 20. dne v mesecu po 

koncu obdobja 

opazovanja. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavljajo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006; UL 

RS, št. 

107/2008, 
stran 14098 in 

stran 14102, 
UL RS, št. 

36/2009, stran 

5104; 
32005R0184, 

32001R2560 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 2.07.01.06 Poročilo o 

kupljenih/prodanih 
tujih dolžniških 

vrednostnih papirjih 

mimo domačih 
posrednikov 

DVP 

Poročanje o terjatvah iz 

naslova dolžniških 
vrednostnih papirjev do 

nerezidentov, če se posel 

opravi mimo domačih 
posrednikov. 

Plačilna bilanca, stanje 

mednarodnih naložb, 
bruto zunanji dolg. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Podjetja nebančni sektor  

Do 20. dne v mesecu po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavljajo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006; UL 

RS, št. 

107/2008, 
stran 14098 in 

stran 14102, 

UL RS, št. 
36/2009, stran 

5104; 
32005R0184, 

32001R2560. 

BS, 
AJPES 

2.07.01.07 Podatki o terjatvah 
in obveznostih do 

tujine (do 

nerezidentov), za 
namene države; 

Podatki o prihodkih 

in odhodkih do 
tujine (do 

nerezidentov), za 

namene države 

Podatki iz bilance stanja 
gospodarskih družb ter 

srednjih in velikih 

samostojnih podjetnikov 
o terjatvah in obveznostih 

do tujine (do 

nerezidentov). Podatki o 
prihodkih in odhodkih do 

tujine (do nerezidentov). 

Spremljanje terjatev in 
obveznosti do 

nerezidentov pri 

gospodarskih družbah ter 
pri srednjih in velikih 

samostojnih podjetnikih, 

ki imajo poslovne odnose 
s tujino, za namene 

plačilne bilance. 

Spremljanje prihodkov in 
odhodkov do 

nerezidentov pri 

gospodarskih družbah ter 

pri srednjih in velikih 

samostojnih podjetnikih, 
ki imajo poslovne odnose 

s tujino, za namene 

plačilne bilance. 

Sprejem, obdelava in 
posredovanje podatkov 

Banki Slovenije za 

potrebe plačilne bilance. 

Gospodarske družbe ter 
srednji in veliki 

samostojni podjetniki , ki 

imajo poslovne odnose s 
tujino. 

Do zadnjega dne v marcu. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 
objavijo, 

AJPES jih 

posreduje 
Banki 

Slovenije 4,5 

meseca po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

ZBS-1-UPB1 
UL RS, št. 

72/2006. 

                        

  2.07.02 Neposredne 

naložbe in 

statistika menjave 

povezanih družb 

                  

BS 2.07.02.01 Stanje mednarodnih 

naložb in 
obveznosti 

Bilanca stanja naložb in 

obveznosti rezidentov 
Slovenije do nerezidentov 

(IMF BOP manual V. 

edition, BOP 
Vademecum). 

Ekonomska analiza, 

diseminacija. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
podatkov.  

Lastni viri BS n.s. Preteklo leto Letna Najkasneje 9 

mesecev po 
koncu obdobja 

raziskovanja. 

ZMDS UL 

RS, št. 2/1993, 
ZCMCS-A 

UL RS, št. 

70/1998 in 
ZCMDS-B 

UL RS, št. 

29/2010; 
32005R0184. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 2.07.02.02 Poročilo o 

kratkoročnih 
terjatvah in 

obveznostih iz 

poslovanja z 
nerezidenti SKV 

Poročilo o stanju in 

spremembah terjatev in 
obveznosti do tujine. 

Stanje mednarodnih 

naložb in obveznosti, 
komercialna posojila; 

bruto zunanji dolg. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Podjetja. Vzorec določi 

BS. 
Do zadnjega dne v 

mesecu po koncu obdobja 

opazovanja. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se 

objavljajo, 
vključijo se v 

druga 

raziskovanja. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006; UL 

RS, št. 

107/2008, 
stran 14098 in 

stran 14102, 

UL RS, št. 
36/2009, stran 

5104. 

BS 2.07.02.03 Poročilo o naložbah 

(SN11-T, SN22-T, 

SN11, SN22, SN44 
in SN55) 

Poročilo o stanju in 

prometu s povezanimi 

podjetji in stanju 
pogodbene naložbe. 

Stanje mednarodnih 

naložb in obveznosti. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Banke in podjetja, AJPES 

(zaključni računi). 

Mesečno do 20. v mesecu 
po koncu obdobja 

opazovanja. Letno do 20. 

aprila po koncu obdobja 
opazovanja in AJPES do 

konca aprila po koncu 

obdobja opazovanja. 

Obvezno Mesec, leto. n.s. Podatki se 

objavljajo, 

vključijo se v 
druga 

raziskovanja. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 

72/2006; UL 
RS, št. 

107/2008, 

stran 14098 in 
stran 14102, 

UL RS, št. 

36/2009, stran 
5104. 

                        

  2.07.03 Mednarodna 

trgovina s 

storitvami in 

geografska 

razdelitev 

                  

BS 2.07.03.01 Mobilna telefonija – 

gostovanja v tujih 
omrežjih 

Agregatni podatki o 

številu gostovanj 
(roaming) nacionalnih 

uporabnikov mobilnih 

storitev v tujih omrežjih 
in obratno.  

Pridobitev podatkov za 

ocenjevanje 
plačilnobilančnih tokov 

sektorja prebivalstvo - 

potovanje. Migracijski 
tokovi prebivalstva.  

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Mobilni operaterji preko 

APEK (APEK zbira 
podatke od operaterjev, 

posreduje agregirano brez 

identifikacij operaterjev).  
Operaterji do 10. dne in 

APEK do 15. dne v 

mesecu po koncu obdobja 
opazovanja. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se 

objavljajo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance.  

ZMDS UL 

RS, št. 2/1993, 
ZCMCS-A 

UL RS, št. 

70/1998 in 
ZCMDS-B 

UL RS, št. 

29/2010; 
32005R0184, 

32001R2560. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 2.07.03.02 Poročilo o storitveni 

menjavi in delu 
blagovne menjave 

ter o 

tekočih/kapitalskih 
transferjih z 

nerezidenti 

BST 

Storitvena menjava s 

tujino na podlagi fakturne 
vrednosti, podatki o 

transferjih ter delu 

blagovne menjave, ki se 
ne poroča na blagovni 

statistiki. 

Izračun postavk plačilne 

bilance – storitve, 
transferji in del blagovne 

menjave. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

Podjetja. Vzorec določi 

BS. Administrativni vir: 
DURS (obrazca DDV-O 

in RP-O). 

Podjetja: do 20. dne v 
mesecu po koncu obdobja 

opazovanja. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se 

objavljajo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006; UL 

RS, št. 

107/2008, 
stran 14098 in 

stran 14102, 

UL RS, št. 
36/2009, stran 

5104; 
32005R0184, 

32001R2560. 

                        

  2.08 Druge makro-

ekonomske 

statistike 

                  

  2.08.01 Regionalni računi                    

SURS 2.08.01.01 Bruto dodana 

vrednost za regije 

Bruto dodana vrednost po 

dejavnostih in po regijah. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. Zavod za gozdove, lastni 

viri SURS-a. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 24 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.08.01.02 Računi 

gospodinjstev po 
regijah 

Račun alokacije 

primarnega dohodka in 
račun sekundarne 

razdelitve dohodka po 

regijah. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava in objava ocen. AJPES, DURS, MF, UJP, 

ZZZS, ZPIZ in lastni viri 
SURS-a. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 24 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.08.01.03 Sredstva za 

zaposlene po 
regijah 

Sredstva za zaposlene po 

dejavnostih in po regijah. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava in objava ocen. AJPES, DURS, UJP in 

lastni viri SURS-a. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 24 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 2.08.01.04 Bruto investicije v 
osnovna sredstva po 

regijah 

Bruto investicije v 
osnovna sredstva po 

dejavnostih in po regijah. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava in objava ocen. Lastni viri SURS-a. n.s. Predpreteklo 
leto 

Letna 24 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31996R2223 

                        

  2.08.02 Satelitski računi                   



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.08.02.01 Okoljski računi- 

NAMEA emisije v 
zrak 

NAMEA 

Izračun podatkov za 

spremljanje satelitskih 
računov za okolje na 

osnovi Eurostatove 

metodologije za okoljske 
račune NAMEA emisije v 

zrak, ki so konceptualno 

prilagojeni sistemu 
nacionalnih računov.  

Namen izdelave 

nacionalnih okoljskih 
računov NAMEA emisije 

v zrak je spremljanje in 

preračun podatkov o 
emisijah v zrak z ustrezno 

mednarodno primerljivo 

nacionalno metodologijo 
ter priprava podatkov za 

izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti 

EU kot je vprašalnik 

Eurostat/OECD/UN za 
račune NAMEA emisije v 

zrak. Informacije o 

okoljski problematiki 
ekonomskega razvoja v 

okviru satelitskih računov 

so potrebne pri 
oblikovanju politik 

uravnoteženega razvoja. 

Izračun podatkov za 

okoljske račune NAMEA 
emisije v zrak in objava 

podatkov za leto 2009. 

ARSO, lastni viri SURS.  

Marec 2011 in julij 2011. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 20 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002D2367, 

21994D0330 

SURS 2.08.02.02 Izdatki in viri 
financiranja 

zdravstva 

Obračun nacionalnih 
zdravstvenih računov za 

Slovenijo v skladu z 

OECD A System of 

Health Accounts 

(HPXHF, HCXHF, 
HCXHP, HFXFS in 

HPXRC) 

Namen priprave 
nacionalnih zdravstvenih 

računov je spremljanje 

financiranja in izdatkov 

za zdravstvo ustrezno, 

čim popolnejšo in 
mednarodno primerljivo 

metodo za potrebe 

oblikovanja zdravstvene 
politike. 

Priprava in objava ocen za 
leto 2009. 

ZZZS, izvajalci 
zdravstvenih storitev, 

institucionalni plačniki 

zdravstvenih storitev, 

SURS, BS, MF, AJPES, 

MZ, MDDSZ, MNZ, 
MORS, ZPIZ, DURS, 

Lekarniška zbornica, 

Zdravniška zbornica, 
zavarovalnice, IVZ, 

izvajalci zdravstvenih 

storitev.  
December 2010 

Obvezno Preteklo leto Letna 18 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 2.08.02.03 Okoljski računi - 

podatki o računih 
snovnih tokov 

RST 

Izračun podatkov za 

spremljanje računov 
snovnih tokov na osnovi 

Eurostatove metodologije 

za račune snovnih tokov. 

Spremljanje in preračun 

podatkov po mednarodno 
primerljivi nacionalni 

metodologiji ter priprava 

podatkov za izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti 

EU kot je vprašalnik 

Eurostat/OECD/UN za 
račune snovnih tokov ter 

izračun različnih 
kazalnikov trajnostnega 

razvoja kot so DMI 

(Direct Material Input), 
DMC (Domestic Material 

Consumption), TMR 

(Total Material Input), 
TMC (Total Material 

Consumption).  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev, obdelava in 
preračun administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri SURS, ARSO, 

Geološki zavod 
Slovenije, Zavod za 

gozdove RS, DARS 

Julij 2011, marec 2011, 
maj 2011, junij 2011, 

junij 2011. 

Obvezno Preteklo leto Letna 20 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002D2367, 

21994D0330 

                        

  3 Poslovne statistike                   

  3.01 Letne poslovne 

statistike 

                  

  3.01.01 Strukturna 

statistika podjetij 

                  

AJPES 3.01.01.01 Letni računovodski 
izkazi gospodarskih 

družb, gospodarskih 

javnih služb, 
srednjih in velikih 

samostojnih 

podjetnikov ter vseh 
drugih, ki poslujejo 

po Zakonu o 

gospodarskih 
družbah 

Podatki iz bilance stanja, 
iz izkaza poslovnega izida 

in iz izkaza bilančnega 

dobička / bilančne izgube 
gospodarskih družb, 

gospodarskih javnih služb 

ter srednjih in velikih 
samostojnih podjetnikov, 

ki vodijo računovodske 

evidence po Zakonu o 
gospodarskih družbah. 

Spremljanje 
premoženjsko-finančnega 

položaja in poslovnega 

izida gospodarskih družb, 
gospodarskih javnih služb 

ter srednjih in velikih 

samostojnih podjetnikov. 

Priprava navodil, sprejem, 
obdelava in posredovanje 

podatkov 

Gospodarske družbe, 
gospodarske javne službe, 

srednji in veliki 

samostojni podjetniki in 
druge družbe. 

Do zadnjega dne v marcu. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 
objavijo. 

Posredujejo se 

državnim 
organom in 

pravnim 

osebam, ki so 
z zakonom 

pooblaščene 

za njihovo 
uporabo v 

evidenčne, 

analitske, 
raziskovalne 

in davčne 

namene, in 
sicer 4,5 

meseca po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

ZGD-1-UPB3 
UL RS, št. 

65/2009. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

AJPES 3.01.01.02 Letni računovodski 

izkazi malih 
samostojnih 

podjetnikov, ki 

poslujejo po 
Zakonu o 

gospodarskih 

družbah. 

Podatki iz bilance stanja 

in iz izkaza poslovnega 
izida malih samostojnih 

podjetnikov, ki vodijo 

računovodske evidence v 
skladu s SRS 39 (2006) - 

Računovodske rešitve pri 

malih samostojnih 
podjetnikih 

posameznikih.  

Spremljanje 

premoženjsko – 
finančnega položaja in 

poslovnega izida malih 

samostojnih podjetnikov. 

Priprava navodil, sprejem, 

obdelava in posredovanje 
podatkov. 

Mali samostojni 

podjetniki. 
Do zadnjega dne v marcu. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo. 
Posredujejo se 

državnim 

organom in 
pravnim 

osebam, ki so 

z zakonom 
pooblaščene 

za njihovo 
uporabo v 

evidenčne, 

analitske, 
raziskovalne 

in davčne 

namene, in 
sicer 4,5 

meseca po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

ZGD-1-UPB3 

UL RS, št. 
65/2009. 

AJPES 3.01.01.03 Letni računovodski 

izkazi neposrednih 
proračunskih 

uporabnikov,in 

upravljavcev 

denarnih sredstev 

enotnih 
zakladniških 

računov, ki vodijo 

računovodske 
evidence po Zakonu 

o računovodstvu 

Podatki iz bilance stanja 

in izkaza prihodkov in 
odhodkov drugih 

uporabnikov enotnega 

kontnega načrta 

(proračuni, organi in 

organizacije lokalnih 
skupnosti, ZPIZ, ZZZS, 

javni skladi), z obveznimi 

sestavnimi deli.  

Spremljanje poslovanja 

drugih uporabnikov 
enotnega kontnega načrta.  

Priprava navodil, sprejem, 

obdelava in posredovanje 
podatkov. 

Proračuni, organi in 

organizacije lokalnih 
skupnosti, ZZZS, ZPIZ, 

javni skladi in drugi 

uporabniki enotnega 

kontnega načrta. 

Do zadnjega dne v 
februarju. 

Obvezno Preteklo leto Letna 3,5 meseca po 

obdobju 
opazovanja. 

ZR UL RS, št. 

23/1999 in 
30/2002; UL 

RS, št. 

120/2007, 

stran 17396. 

AJPES 3.01.01.04 Letni računovodski 
izkazi posrednih 

proračunskih 
uporabnikov in 

drugih oseb javnega 

prava, ki vodijo 
računovodske 

evidence po Zakonu 

o računovodstvu 

Podatki iz bilance stanja, 
izkaza prihodkov in 

odhodkov (tudi po načelu 
denarnega toka), 

prihodkov in odhodkov 

po vrstah dejavnosti 
določenih uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 

(zavodi, javni zavodi, 
inštituti in druge pravne 

osebe javnega prava), z 

obveznimi sestavnimi 
deli.  

Spremljanje poslovanja 
določenih uporabnikov 

enotnega kontnega načrta.  

Priprava navodil, sprejem, 
obdelava in posredovanje 

podatkov. 

Zavodi, javni zavodi, 
inštituti in drugi določeni 

uporabniki enotnega 
kontnega načrta. 

Do zadnjega dne v 

februarju. 

Obvezno Preteklo leto Letna 3,5 meseca po 
obdobju 

opazovanja. 

ZR UL RS, št. 
23/1999 in 

30/2002. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

AJPES 3.01.01.05 Letni računovodski 

izkazi ustanov, 
političnih strank, 

sindikatov in drugih 

nepridobitnih 
organizacij - 

pravnih oseb 

zasebnega prava, ki 
poslujejo po 

Zakonu o 
računovodstvu. 

Podatki iz bilance stanja 

in iz izkaza prihodkov in 
odhodkov nepridobitnih 

organizacij - pravnih oseb 

zasebnega prava, ki 
vodijo računovodske 

evidence v skladu s SRS 

36 (2006) - 
Računovodske rešitve v 

nepridobitnih 
organizacijah - pravnih 

osebah zasebnega prava. 

Spremljanje poslovanja 

nepridobitnih organizacij 
- pravnih oseb zasebnega 

prava.  

Priprava navodil, sprejem, 

obdelava in posredovanje 
podatkov 

Ustanove, politične 

stranke, sindikati in druge 
nepridobitne organizacije 

- pravne osebe zasebnega 

prava. 
Do zadnjega dne v 

februarju. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo. 
Posredujejo se 

državnim 

organom in 
pravnim 

osebam, ki so 

z zakonom 
pooblaščene 

za njihovo 
uporabo v 

evidenčne, 

analitske, 
raziskovalne 

in davčne 

namene 3,5 
mesecev po 

koncu obdobja 

opazovanja. 

ZR UL RS, št. 

23/1999 in 
30/2002. 

AJPES 3.01.01.06 Letni računovodski 

izkazi društev, ki 

poslujejo po 
Zakonu o društvih 

in Zakonu o 

invalidskih 

organizacijah. 

Podatki iz bilance stanja 

in iz izkaza poslovnega 

izida društev, ki vodijo 
računovodske evidence v 

skladu s SRS 33 (2007) - 

Računovodske rešitve v 

društvih in invalidskih 

organizacijah. 

Spremljanje poslovanja 

društev, vključno z 

društvi s statusom 
invalidskih organizacij. 

Priprava navodil, sprejem, 

obdelava in posredovanje 

podatkov 

Društva. 

Do zadnjega dne v marcu. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo. 

Posredujejo se 
državnim 

organom in 

pravnim 

osebam, ki so 

z zakonom 
pooblaščene 

za njihovo 

uporabo v 
evidenčne, 

analitske, 

raziskovalne 
in davčne 

namene 5 

mesecev po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

ZDru-1 UL 

RS, št. 

61/2006 in 
58/2009; 

ZInvO UL RS, 

št. 108/2002. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

AJPES 3.01.01.07 Letni računovodski 

izkazi zadrug, ki 
poslujejo po 

Zakonu o 

gospodarskih 
družbah in Zakonu 

o zadrugah. 

Podatki iz bilance stanja 

iz izkaza poslovnega izida 
in iz izkaza bilančnega 

dobička /bilančne izgube 

zadrug, ki vodijo 
računovodske evidence v 

skladu s SRS 34 (2008) - 

Računovodske rešitve v 
zadrugah. 

Spremljanje 

premoženjsko-finančnega 
položaja in poslovnega 

izida zadrug. 

Priprava navodil, sprejem, 

obdelava in posredovanje 
podatkov. 

Zadruge 

Do zadnjega dne v marcu 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo. 
Posredujejo se 

državnim 

organom in 
pravnim 

osebam, ki so 

z zakonom 
pooblaščene 

za njihovo 
uporabo v 

evidenčne, 

analitske, 
raziskovalne 

in davčne 

namene, in 
sicer 4,5 

meseca po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

ZGD-1-UPB3 

UL RS, št. 
65/2009; 

ZZad-UPB1 

UL RS, št. 
62/2007.  

SURS 3.01.01.08 Zbirna letna 

statistika o 
poslovanju podjetij 

SSP/L 

Priprava podatkov o 

poslovanju podjetij v 
skladu z uredbo o 

strukturni statistiki 

podjetij: prihodki, 

odhodki, stroški, dodana 

vrednost, zaposlenost, 
investicije, energenti, 

razdelitev prihodka. 

Zagotavljanje 

mednarodno primerljivih 
podatkov v skladu z 

evropskimi standardi o 

SSP in Evropskim 

sistemom nacionalnih 

računov (ESR); 
spremljanje rezultatov 

poslovanja poslovnih 

subjektov; spremljanje in 
ocenjevanje sprememb v 

posamezni dejavnosti, na 

ravni regij, ravni države 
ter v primerjavi z drugimi 

državami in trgi; 

spremljanje faktorjev 
proizvodnje in pogojev 

poslovanja poslovnih 

subjektov ter opazovanje 
specifičnosti posameznih 

gospodarskih dejavnosti.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. Konec leta 
2011 objava serije 

podatkov od leta 2005 

dalje, po SKD 2008. 

Administrativni viri: 

AJPES (Letna poročila), 
DURS (Davčni obračun 

akontacije dohodnine od 

dohodka iz dejavnosti, 

Bilanca stanja, Izkaz 

poslovnega izida, DDV, 
Napoved za odmero 

akontacije dohodnine od 

dohodka iz dejavnosti - 
ugotavljanje davčne 

osnove z upoštevanjem 

normiranih odhodkov). 
Sekundarni viri: lastni 

viri SURS-a.  

30.06.2011 

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0295 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS, 

AJPES 

3.01.01.09 Poslovne storitve 

SSP-PS/L 

Podrobna členitev 

prihodkov od prodaje po 
vrstah proizvodov in 

sedežu stranke za izbrane 

storitvene dejavnosti.  

Zagotavljanje 

mednarodno primerljivih 
podatkov v skladu z 

evropskimi standardi o 

strukturni statistiki 
podjetij in analiziranje 

delovanja gospodarstva v 

sektorju poslovnih 
storitev ter delovanje 

domačega in skupnega 
evropskega trga na 

področju poslovnih 

storitev. 

Priprava raziskovanja 

(SURS), zbiranje 
podatkov (AJPES skrbi za 

delovanje spletne 

aplikacije SSP-PS/L in za 
opominjanje poročevalcev 

za predložitev podatkov) 

in obdelava podatkov, 
objava rezultatov (SURS). 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo dejavnosti 
SKD 58.2: Izdajanje 

programja, 62.0: 

Računalniško 
programiranje, svetovanje 

in druge s tem povezane 

dejavnosti, 63.1: 
Obdelava podatkov in s 

tem povezane dejavnosti; 
obratovanje spletnih 

portalov, 69.1: Pravne 

dejavnosti, 69.2: 
Računovodske, 

knjigovodske in 

revizijske dejavnosti; 
davčno svetovanje, 70.2: 

Podjetniško in poslovno 

svetovanje, 73.1: 
Oglaševanje, 78: 

Zaposlovalne dejavnosti. 

Poslovni subjekti 
posredujejo podatke 

AJPES do 31.10.2011, 

AJPES pa posreduje 

podatke do 30.11.2011. 

Administrativni viri: 

AJPES (letna poročila), 
DURS (davčni obračun 

akontacije dohodnine od 

dohodka iz dejavnosti, 
bilanca stanja, izkaz 

poslovnega izida, 

napoved za odmero 
akontacije dohodnine od 

dohodka iz dejavnosti - 

ugotavljanje davčne 
osnove z upoštevanjem 

nominalnih dohodkov). 

Obvezno Preteklo leto Letna 22 mesecev po 

opazovanem 
obdobju. 

32008R0295 

SURS 3.01.01.10 Letno statistično 

raziskovanje o 

gradbeništvu 
GRAD/L 

Vrednost opravljenih 

gradbenih del skupaj in 

vrednost 
instalacijskih/zaključnih 

del po investitorju, po 

vrsti del na objektu in po 
Enotni klasifikaciji vrst 

objektov (CC-SI).  

Spremljanje gradbene 

dejavnosti podjetij, ki 

opravljajo gradbeno 
dejavnost.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Poslovni subjekti s 

področja gradbeništva in 

enote drugih poslovnih 
subjektov, ki izvajajo 

gradbena dela. 

31. 03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.01.01.11 Letno statistično 

raziskovanje 
trgovine  

TRG/L 

Podatki o prihodku od 

prodaje z domačega in 
tujega trga, prihodku od 

posredništva pri prodaji, 

prihodku od prodaje na 
drobno in na debelo - po 

vrstah kupcev in po 

blagovnih skupinah; ter 
podatki o spletni trgovini.  

Spremljanje letnega 

prihodka od prodaje 
podjetij v dejavnosti 

trgovine (s poudarkom na 

razdelitvi prihodka po 
blagovnih skupinah) je 

osnova za ocenjevanje 

potrošnje gospodinjstev. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti, 

ki se ukvarjajo s 
trgovinsko dejavnostjo. V 

vzorec so vključena vsa 

velika in srednje velika 
ter izbrana mala podjetja. 

15.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 3.01.01.12 Letno statistično 

raziskovanje o 

investicijah v 

osnovna sredstva 
INV-1 

Viri financiranja za 

investicije; delitev virov 

na plačana in neplačana, 

finančni zakup, nakup in 
prodaja zemljišč, tehnična 

struktura investicij v nova 

in rabljena osnovna 
sredstva, dezinvesticije, 

delitev investicij po 

namenu in občinah, 
aktivirane in 

nedokončane investicije, 

investicije in izdatki za 
varstvo okolja. 

Spremljanje investicijske 

dejavnosti in obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti 

iz vseh področij SKD 

dejavnosti. 

Administrativni vir: 
DURS (obračun davka na 

dodano vrednost) za 

namene priprave vzorca. 
01.06. 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223, 

32008R0295 

SURS 3.01.01.13 Statistika o tujih 
notranjih povezanih 

podjetjih (inward 

FATS) 
SSP-FATS/L 

Spremljanje poslovanja 
poslovnih subjektov glede 

na lastništvo in državo 

nadzora, iz katere je 
končni lastnik; 

spremljanje prihodkov, 

odhodkov, stroškov, 
dodane vrednosti, nabave, 

investicij in zaposlenosti.  

Merjenje intenzivnosti 
globalizacije na domačem 

trgu in trgu Evropske 

Unije. Povezava s 
strukturnimi statistikami 

podjetij omogoča 

primerjavo podjetij pod 
tujim nadzorom s podjetji 

pod domačim nadzorom, 

kar omogoča analizo 
razlik v produktivnosti, 

storilnosti in donosnosti.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih podatkov 

in sekundarnih virov, 
obdelava podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: BS 
(podatki o kapitalskih 

naložbah). Lastni viri 

SURS-a. 
30.06. 

Obvezno Predpreteklo 
leto 

Letna 22 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32007R0716 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.01.01.14 Letna statistika 

zavarovalnic 
NR-ZO 

Podatki iz letnih 

računovodskih izkazov in 
drugih poslovnih poročil 

in evidenc zavarovalnic. 

Zagotavljanje 

mednarodno primerljivih 
podatkov v skladu z 

evropskimi standardi o 

SSP in Evropskim 
sistemom nacionalnih 

računov (ESR); 

spremljanje rezultatov 
poslovanja zavarovalnic; 

spremljanje in 
ocenjevanje sprememb v 

dejavnosti, na ravni regij, 

ravni države ter v 
primerjavi z drugimi 

državami in trgi. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Zavarovalnice, AZN. 

Vsi najkasneje do 
30.06.2011. 

Obvezno Preteklo leto Letna 15 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0295, 

31996R2223 

SURS 3.01.01.15 Letna statistika 
pokojninskih 

skladov 

SSP-PF 

Podatki iz evidenc 
pokojninskih skladov. 

Zagotavljanje 
mednarodno primerljivih 

podatkov v skladu z 

evropskimi standardi o 
SSP in Evropskim 

sistemom nacionalnih 

računov (ESR); 
spremljanje rezultatov 

poslovanja zavarovalnic; 

spremljanje in 

ocenjevanje sprememb v 

dejavnosti, na ravni regij, 
ravni države ter v 

primerjavi z drugimi 

državami in trgi. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Pokojninski skladi.  
Najkasneje do 

30.06.2011. 

Obvezno Preteklo leto Letna 15 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0295, 
31996R2223 

                        

  3.01.03 Statistika malih in 

srednjih podjetij 

                  

SURS 3.01.03.01 Letno statistično 
raziskovanje o 

investicijah v 

osnovna sredstva 
(vključene so tudi 

investicije o okolju, 

modul 717-
Statistika okoljskih 

izdatkov za varstvo 

okolja) 
INV-2 

Tehnična struktura 
investicij v nova in 

rabljena osnovna sredstva 

ter dezinvesticije in 
investicije in izdatki za 

varstvo okolja. 

Spremljanje investicijske 
dejavnosti in obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov. 

Izbrani poslovni subjekti 
iz vseh področij SKD 

dejavnosti. 

Administrativni viri: 
DURS (obračun davka na 

dodano vrednost); za 

pripravo vzorca. 
14.07.2011 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se 
neposredno ne 

objavijo, so 

vhod v izračun 
spremenljivk 

strukturne 

statistike 
podjetij 

(SSP/L) in 

agregatov 
nacionalnih 

računov. 

31996R2223, 
32008R0295 

                        



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.01.04 Statistika 

industrijske 

proizvodnje 

(vključno s 

PRODCOM) 

                  

SURS 3.01.04.01 Letno statistično 

raziskovanje o 
industrijski 

proizvodnji 

IND/L 

Podatki o količinski 

proizvodnji, količinah 
porabljenih za nadaljnjo 

proizvodnjo, zalogah, o 

količinski in vrednostni 

prodaji proizvodov in 

storitev na domačem in 

tujem trgu.  

Spremljanje stanja, 

sprememb in razvoja na 
področju industrije kot 

celote ter po dejavnostih 

in po proizvodih. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. Preverjanje 

kakovosti podatkov glede 

na popolnost EU 

agregatov in 

harmonizacijo 
metodologije. 

Poslovni subjekti s 

področja industrije in 
rudarstva in enote drugih 

poslovnih subjektov, ki se 

ukvarjajo z industrijsko 

proizvodnjo. 

20. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31991R3924, 

32004R0912 

                        

  3.02 Kratkoročne 

poslovne statistike 

                  

  3.02.01 Izvajanje in razvoj 

kratkoročne 

statistike podjetij 

                  

SURS 3.02.01.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
prihodku od prodaje 

in novih naročilih v 
industriji 

IND-PN/M 

Podatki o prihodku od 

prodaje z domačega in 
tujega trga (Evro/ne Evro 

območje), vrednosti 
novih naročil z domačega 

in tujega trga (Evro/ne 

Evro območje), ter 
vrednosti zalog. 

Zbrani podatki so osnova 

za izračun konjunkturnih 
kazalnikov - indeksov 

novih naročil in 
poslovnega prihodka ter 

indeksov industrijske 

proizvodnje, zalog in 
letne produktivnosti dela. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti s 

področja industrije in 
rudarstva in enote drugih 

poslovnih subjektov, ki se 
ukvarjajo z industrijsko 

proizvodnjo. 

20. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 40 dni (indeks 

industrijske 
proizvodnje), 

50 dni (indeks 
prihodka in 

novih naročil) 

po obdobju 
opazovanja. 

31998R1165 

SURS 3.02.01.01 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
proizvodnji 

živilskih 

proizvodov 
IND-15/M 

Podatki o količinski 

proizvodnji, proizvodnji 
porabljeni v nadaljnji 

predelavi, količinskih 

zalogah ter prodaji živil 
in pijače. 

Zbiranje podatkov o 

količinski proizvodnji 
živilskih proizvodov je 

osnova za izdelavo 

kmetijskih bilanc. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo s proizvodnjo 
hrane, pijače in krmil. 

8. v mesecu. 

Obvezno Mesec n.s. Rezultati se ne 

objavljajo, so 
vhod v 

obračun 

kmetijskih 
bilanc. 

Partnersko 

sodelovanje. 

SURS 3.02.01.03 Statistika gradbenih 
stroškov za 

stanovanja 

Razvoj statistike 
gradbenih stroškov, 

nastalih pri procesu 

gradnje novih stanovanj: 
stroški materiala in 

stroški dela.  

Spremljanje statistike 
gradbenih stroškov za 

stanovanja - stroškov dela 

in stroškov materiala iz že 
obstoječih virov na 

SURS. 

Priprava raziskovanja, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a.  
75 dni po obdobju 

opazovanja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 105 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

31998R1165 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.02.01.04 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
gradbeništvu 

GRAD/M 

Mesečno spremljanje 

vrednosti opravljenih 
gradbenih del in pogodb 

(nova naročila), po vrsti 

gradnje - stavbe in 
inženirski objekti in po 

tipu aktivnosti - 

novogradnja, 
rekonstrukcija, 

investicijska ter redna 
vzdrževalna dela; in 

četrtletno spremljanje 

števila ter površin 
dokončanih in 

nedokončanih stanovanj 

po občinah. 

Spremljanje gibanja 

gradbene dejavnosti in 
novih naročil. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti s 

področja gradbeništva in 
enote drugih poslovnih 

subjektov, ki izvajajo 

gradbena dela. 
20. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165 

SURS 3.02.01.05 Mesečno statistično 

raziskovanje o 

gradbenih 
dovoljenjih za 

stavbe 

GRAD-GD/M 

Lokacija in velikost 

stavb; število etaž v 

stavbi, opremljenost stavb 
z napeljavami, število in 

površina stanovanj v 

stavbi; število sob v 
stanovanju in lega 

stanovanja v stavbi. 

Stavbe opredeljuje 

Enotna klasifikacija vrst 

objektov (CC-SI). 

Spremljanje gibanja 

izdanih gradbenih 

dovoljenj in karakteristik 
stavb, kar je osnova za 

oceno dokončanih in 

nedokončanih stavb in 
stanovanj, izračun bilance 

stanovanjskega sklada ter 

oceno bodoče gradbene 

dinamike. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Administrativni vir: 

pristojni upravni organi 

(UE), ki vodijo projektno 
dokumentacijo o 

gradbenih dovoljenjih.  

15. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 50 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31998R1165 

SURS 3.02.01.06 Mesečno statistično 

raziskovanje o 

poslovnih in drugih 
storitvenih 

dejavnostih 

STOR/M 

Podatki o prihodku od 

prodaje. 

Spremljanje gibanja 

poslovanja v storitvenih 

dejavnostih.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

terenskih in 
administrativnih 

podatkov, obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Okvirno 600 izbranih 

večjih poslovnih 

subjektov, ki se ukvarjajo 
s storitvenimi 

dejavnostmi. 

Administrativni vir: 
DURS (obračun davka na 

dodano vrednost, obr. 
DDV-O).  

08. v mesecu (podjetja), 

16. v mesecu (DURS). 

Obvezno Mesec Mesečna 60 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31998R1165, 

32005R1158, 

32006R1893 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
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Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.02.01.07 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
trgovini na debelo 

TRG-D/M 

Podatki o prihodku od 

prodaje. 

Spremljanje gibanja 

poslovanja v trgovini na 
debelo in posredništvu.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Okvirno 100 izbranih 

večjih poslovnih 
subjektov, ki se ukvarjajo 

z dejavnostjo trgovine na 

debelo in posredništva. 
Administrativni vir: 

DURS (obračun davka na 

dodano vrednost, obr. 
DDV-O).  

08. v mesecu (podjetja), 
16. v mesecu (DURS). 

Obvezno Mesec Mesečna 60 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165, 

32005R1158, 
32006R1893 

SURS 3.02.01.08 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
trgovini na drobno, 

trgovini z 

motornimi vozili in 
popravilih motornih 

vozil 

TRG/Ma, TRG/Mb 

Podatki o prihodku od 

prodaje. 

Spremljanje gibanja 

poslovanja trgovine na 
drobno, trgovine z 

motornimi vozili in 

popravil motornih vozil. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov. 

Okvirno 300 izbranih 

večjih poslovnih 
subjektov, ki se ukvarjajo 

z dejavnostjo trgovine na 

drobno, trgovine z 
motornimi vozili in 

popravili motornih vozil. 

Administrativni vir: 
DURS (obračun davka na 

dodano vrednost, obr. 

DDV-O).  
08. v mesecu (podjetja), 

16. v mesecu (DURS). 

Obvezno Mesec Mesečna 31 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165, 

32005R1158, 
32006R1893 

                        

  3.02.92 Statistika 

poslovnih 

subjektov 

                  

AJPES 3.02.92.01 Mesečno poročilo o 

poslovnih subjektih 

z dospelimi 
neporavnanimi 

obveznostmi 

Podatki o poslovnih 

subjektih z dospelimi 

neporavnanimi 
obveznostmi 

neprekinjeno nad 5 dni, 

evidentiranimi pri 
ponudnikih plačilnih 

storitev (po regijah in 

dejavnostih). 

Spremljanje likvidnostnih 

težav gospodarskih družb, 

zavodov in drugih 
poslovnih subjektov ter 

informiranje javnosti. 

Sprejem, obdelava in 

posredovanje podatkov 

DURS za potrebe 
davčnega nadzora ter 

priprava in objava zbirnih 

podatkov na spletni strani 
AJPES.  

Ponudniki plačilnih 

storitev, za poslovne 

subjekte, katerih račune 
vodijo. 

Dnevno. 

Obvezno Mesec Mesečna 10 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

ZPlaSS UL 

RS, št. 

58/2009 in 
ZPlaSS-A UL 

RS, št. 

34/2010. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 
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SURS, 

AJPES, 
BS 

3.02.92.02 Četrtletno 

raziskovanje o 
poslovanju 

poslovnih subjektov 

POSL-P/ČL 

Podatki iz bilance stanja, 

iz izkaza poslovnega 
izida, izkaza prihodkov in 

odhodkov, investicije in 

drugi podatki o 
poslovanju.  

Spremljanje 

premoženjsko-finančnega 
položaja in poslovnega 

izida poslovnih subjektov 

ter zagotavljanje 
kakovostnih in ažurnih 

podatkov o poslovanju 

poslovnih subjektov. 
Obračun bruto domačega 

proizvoda, priprava 
celovitih četrtletnih 

institucionalnih 

sektorskih računov 
Slovenije, analiza 

konsistentnosti med 

nefinančnimi in 
finančnimi sektorskimi 

računi, izračun 

kazalnikov poslovanja 
nefinančnih družb.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev, obdelava 
podatkov in analize 

podatkov. AJPES skrbi za 

delovanje spletne 
aplikacije in za 

opominjanje poročevalcev 

ter za formalno logično 
pravilnost zbranih 

podatkov. Zbrane 
podatke, skladno z 

dogovorom, posreduje 

SURS-u in BS. SURS 
skrbi za seznam 

poročevalskih enot, ki 

posredujejo podatke, ter 
za nadzor kakovosti 

podatkov. 

Izbrani poslovni subjekti 

posredujejo AJPES 
podatke do: 30. 4., 31. 7. 

in 31. 10. 2011 ter 31. 1. 

2012. AJPES pa 
posreduje podatke SURS-

u in BS 11 do 15 dni po 

zgoraj navedenih rokih. 
 

Obvezno Četrtletje Četrtletna Predvidena 

prva objava v 
letu 2012. 

31996R2223 

                        

  3.03 Energetika in 

surovine 

                  

  3.03.01 Strukturna 

statistika 

energetike 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.03.01.01 Letno statistično 

raziskovanje o 
proizvodnji 

električne in 

toplotne energije 
E1-EE/L 

Proizvodnja električne 

energije v HE, TE (iz 
posameznih goriv), NEK, 

sončnih in vetrnih 

elektrarnah na generatorju 
in pragu; proizvodnja 

toplotne energije iz 

posameznih goriv v TE; 
oddaja (prodaja) 

električne in toplotne 
energije; poraba goriv v 

termoelektrarnah samo za 

proizvodnjo električne 
energije, kurilnost goriv; 

vrste in moči elektrarn; 

skupna površina sončnih 
modulov; vrste, število in 

moči strojev, ki poganjajo 

generatorje; poraba 
električne energije in 

goriv za ogrevanje in 

pogon. 

Spremljanje proizvodnje 

in oddaje električne in 
toplotne energije v 

elektrarnah; spremljanje 

tehničnih podatkov o 
energetskih napravah.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, katerih 

osnovna dejavnost je 
proizvodnja električne 

energije. 

28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja  

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 
32008R1099 

SURS 3.03.01.02 Letno statistično 

raziskovanje o 

samoproizvajalcih 

električne in 

toplotne energije 
E2-SP/L 

Proizvodnja električne 

energije na generatorju in 

pragu elektrarne v 

hidroelektrarnah in 

termoelektrarnah (iz 
posameznih goriv); 

sončnih in vetrnih 

elektrarnah; proizvodnja 
toplotne energije; poraba 

in prodaja električne in 

toplotne energije; 
proizvodnja, poraba in 

prodaja (oddaja) 

električne energije; vsa 
poraba goriv v 

termoelektrarnah, poraba 

goriv v termoelektrarnah 
samo za proizvodnjo 

električne energije, 

kurilnost goriv; vrste in 
moči elektrarn; vrste, 

število in moči strojev, ki 

poganjajo generatorje; 
tehnični podatki o 

proizvodnih objektih za 

proizvodnjo sončne in 
vetrne električne energije. 

Spremljanje proizvodnje, 

porabe in prodaje 

električne in toplotne 

energije pri 

samoproizvajalcih; 
spremljanje tehničnih 

podatkov o energetskih 

napravah.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki 

poleg svoje osnovne 

dejavnosti proizvajajo 

tudi električno energijo za 

lastne potrebe in prodajo. 
28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.03.01.03 Letno statistično 

raziskovanje o 
oskrbi s toplotno 

energijo 

E3-TOP/L 

Proizvodnja toplotne 

energije po vrstah goriva; 
nabava toplotne energije; 

lastna raba toplotne 

energije; poraba in 
kurilnost goriv za 

proizvodnjo toplotne 

energije; prodaja toplotne 
energije po sektorjih; 

omrežje daljinskega 
ogrevanja in investicije; 

poraba električne 

energije.  

Spremljanje proizvodnje, 

prodaje in porabe toplotne 
energije po sektorjih; 

spremljanje tehničnih 

podatkov o energetskih 
napravah.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki 

proizvajajo in 
distribuirajo toplotno 

energijo. 

28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 
32008R1099 

SURS 3.03.01.04 Letno statistično 

raziskovanje o 

prenosu električne 
energije 

E4-EEP/L 

Nabava in oddaja 

električne energije na 

nivoju prenosnega 
omrežja; uvoz in izvoz, 

izgube v prenosnem 

omrežju; konična moč v 
sistemu, dan in ura 

nastopa konične moči. 

Spremljanje podatkov o 

prenosu električne 

energije.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

prenos električne 

energije.  
28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 

SURS 3.03.01.05 Letno statistično 

raziskovanje o 

distribuciji 
električne energije 

E5-EED/L 

Poraba električne energije 

in goriv za ogrevanje in 

pogon. 

Spremljanje podatkov o 

porabi energije pri 

distribuciji. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

distribucijo električne 

energije. 
28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 

SURS 3.03.01.06 Letno statistično 

raziskovanje o 

trgovini z naftnimi 
proizvodi 

E8-NPT/L 

Prodaja naftnih 

proizvodov trgovskim 

podjetjem, zavodu za 
obvezne rezerve države, 

energetskemu sektorju, 

predelovalnim 
dejavnostim in rudarstvu, 

gradbeništvu, cestnem in 

železniškem prometu, 
gospodinjstvom in 

ostalim.  

Spremljanje podatkov o 

trgovini z naftnimi 

proizvodi.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti, 

ki trgujejo z naftnimi 

proizvodi. 
28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.03.01.07 Letno statistično 

raziskovanje o 
oskrbi s plini 

E9-PL/L 

Uvoz, nakup, lastna 

poraba in izgube 
zemeljskega plina; 

prodaja zemeljskega plina 

po sektorjih; uvoz, izvoz, 
nakup, lastna poraba 

utekočinjenega naftnega 

plina; prodaja 
utekočinjenega naftnega 

plina po sektorjih; 
omrežje in investicije.  

Spremljanje podatkov o 

oskrbi z zemeljskim 
plinom in utekočinjenim 

naftnim plinom; 

spremljanje podatkov o 
omrežju.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

oskrbo z zemeljskim 
plinom in utekočinjenim 

naftnim plinom. 

28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 
32008R1099 

SURS 3.03.01.08 Letno statistično 

raziskovanje o 
pridobivanju 

premoga 

E11-TG/L 

Proizvodnja, prodaja in 

izvoz rjavega premoga in 
lignita; lastna poraba; 

zaposleni in 

produktivnost; poraba 
električne energije in 

goriv. 

Spremljanje podatkov o 

proizvodnji premoga; 
spremljanje podatkov o 

produktivnosti.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti s 

področja pridobivanja 
rjavega premoga in 

lignita. 

28.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 
32008R1099 

                        

  3.03.02 Kratkoročna 

statistika 

energetike 

                  

SURS 3.03.02.01 Mesečno statistično 

raziskovanje o 

proizvodnji 
električne in 

toplotne energije 

E1-EE/M 

Proizvodnja električne 

energije v HE, TE (iz 

posameznih goriv), NEK, 
sončnih in vetrnih 

elektrarnah na 

generatorju, pragu in 
proizvodnja jalove 

energije na generatorju; 

proizvodnja jedrske 
toplotne energije v 

reaktorju; proizvodnja 

toplotne energije; oddaja 
električne in toplotne 

energije; poraba goriv v 

termoelektrarnah, poraba 
goriv samo za 

proizvodnjo električne 

energije, kurilnost in 
zaloge goriv. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj proizvodnje in 

oddaje električne in 
toplotne energije, porabe 

in zalog goriv v 

termoelektrarnah.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poslovni subjekti, katerih 

osnovna dejavnost je 

proizvodnja električne 
energije. 

Do 10. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.03.02.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
samoproizvajalcih 

električne in 

toplotne energije 
E2-SP/M 

Proizvodnja električne 

energije na generatorju in 
pragu elektrarne v 

hidroelektrarnah, 

termoelektrarnah, sončnih 
in vetrnih elektrarnah; 

proizvodnja toplotne 

energije; poraba in 
prodaja električne in 

toplotne energije; poraba 
goriv v termoelektrarnah, 

kurilnost in zaloge goriv. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj proizvodnje in 
oddaje električne in 

toplotne energije, porabe 

in zalog goriv. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki 

poleg svoje osnovne 
dejavnosti proizvajajo 

tudi električno energijo za 

lastne potrebe in prodajo. 
Do 10. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 
32008R1099 

SURS 3.03.02.03 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

oskrbi s toplotno 

energijo 
E3-TOP/M 

Proizvodnja in nabava 
toplotne energije, lastna 

raba, izgube v cevovodih; 

poraba, zaloge in 
kurilnost goriv za 

proizvodnjo toplotne 

energije; prodaja po 
sektorjih.  

Spremljanje kratkoročnih 
gibanj proizvodnje in 

nabave toplotne energije, 

količinskih in vrednostnih 
podatkov o prodaji 

toplotne energije ter 

porabe in zalog goriv.  

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki 
proizvajajo in 

distribuirajo toplotno 

energijo. 
Do 20. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Polletna 65 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008; 

32008R1099 

SURS 3.03.02.04 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

prenosu električne 

energije 
E4-EEP/M 

Nabava in oddaja 
električne energije na 

nivoju prenosnega 

omrežja; uvoz in izvoz, 
izgube v prenosnem 

omrežju. 

Spremljanje kratkoročnih 
gibanj količinskih 

podatkov o prenosu 

električne energije.  

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti za 
prenos električne 

energije. 

Do 10. v mesecu za 
pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008; 

32008R1099 

SURS 3.03.02.05 Mesečno statistično 

raziskovanje o 

proizvodnji in 
oskrbi s surovo 

nafto, zemeljskim 

plinom, 
petrokemičnimi 

surovinami, aditivi 

in drugimi 
ogljikovodiki 

E6-NAF/M 

Proizvodnja, uvoz, izvoz, 

lastna poraba in zaloge 

surove nafte, plinskega 
kondenzata, rafinerijskih 

surovin, aditivov in 

drugih ogljikovodikov; 
proizvodnja, nakup, uvoz, 

lastna poraba in prodaja 

zemeljskega plina. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj podatkov o 

delovanju rafinerije.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Rafinerija. 

Do 10. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 

SURS 3.03.02.06 Mesečno statistično 

raziskovanje o 

proizvajalcih 
naftnih proizvodov 

E7-NP/M 

Proizvodnja, uvoz, izvoz, 

reciklaža, lastna poraba, 

reklasifikacija, prodaja in 
zaloge naftnih 

proizvodov. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj podatkov o 

proizvodnji naftnih 
proizvodov.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poslovni subjekti, katerih 

osnovna dejavnost je 

proizvodnja naftnih 
derivatov. 

Do 10. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.03.02.07 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
trgovini z naftnimi 

proizvodi 

E8-NPT/M 

Nakup in prodaja naftnih 

proizvodov v državi, uvoz 
in izvoz naftnih 

proizvodov po državah; 

zaloge. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj v trgovini z 
naftnimi proizvodi.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti, 

ki trgujejo z naftnimi 
proizvodi. 

Do 10. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 
32008R1099 

SURS 3.03.02.08 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
oskrbi s plini 

E9-PL/M 

Uvoz, izvoz , nakup, in 

prodaja zemeljskega plina 
in utekočinjenega 

naftnega plina. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj na področju oskrbe 
z zemeljskim plinom in 

utekočinjenim naftnim 

plinom.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

oskrbo z zemeljskim 
plinom in utekočinjenim 

naftnim plinom. 

Do 10. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 
32008R1099 

SURS 3.03.02.09 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

trgovini s trdnimi 

gorivi 
E10-TGT/M 

Nabava, prodaja po 
sektorjih, uvoz, izvoz, 

zaloge, kurilnost in 

vsebnost žvepla trdnih 
goriv (črni premog in 

antracit, koks, rjavi 

premog, lignit, briketi, 
šota, les in lesni odpadki). 

Spremljanje kratkoročnih 
gibanj v trgovini s trdnimi 

gorivi.  

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti, 
ki trgujejo s trdnimi 

gorivi. 

Do 10. v mesecu za 
pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008; 

32008R1099 

SURS 3.03.02.10 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

pridobivanju 

premoga 

E11-TG/M 

Proizvodnja, prodaja, 
izvoz, zaloge in vsebnost 

žvepla za rjavi premog in 

lignit. 

Spremljanje kratkoročnih 
gibanj proizvodnje 

premoga.  

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti s 
področja pridobivanja 

rjavega premoga in 

lignita. 

Do 10. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008; 

32008R1099 

SURS 3.03.02.11 Mesečni pretoki 

zemeljskega plina 

Karakteristični podatki o 

pretoku na vstopnih in 

izstopnih točkah 
prenosnega omrežja 

zemeljskega plina. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj na področju oskrbe 

z zemeljskim plinom. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

prenos zemeljskega plina. 

Do 10. v mesecu za 
pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099 

                        

  3.03.04 Cene energije                   

SURS 3.03.04.01 Statistično 

raziskovanje o 

cenah električne 
energije 

E-CEE 

Cene električne energije 

za standardne porabniške 

skupine in skupine po 
velikostnih razredih. Cene 

za standardne porabniške 

skupine v industriji se 
spremljajo dvakrat letno 

na kritični datum, cene za 

velikostne razrede v 
industriji in cene za 

gospodinjstva se 

spremljajo polletno, za 
prvo in drugo polletje.  

Spremljanje cen 

električne energije za 

standardne porabniške 
skupine in velikostne 

razrede. 

Pridobitev 

administrativnih 

podatkov, preračun cen za 
porabniške skupine in 

velikostne razrede. 

Objava rezultatov. 

Administrativni vir: MG 

(Enotna energetska baza 

podatkov). Lastni viri 
SURS-a (CENE-

DOMA/M). 

Konec januarja in konec 
julija.  

Obvezno 1.1. in 1.7. Polletna 65 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008L0092 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.03.04.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
cenah naftnih 

proizvodov 

E-CNP/M 

Mesečno spremljanje cen 

naftnih proizvodov: NMB 
98-oktanski, NMB 95-

oktanski, D2-plinsko olje, 

EL-kurilno olje. 

Spremljanje cen 

energentov (naftni 
proizvodi - tekoča 

goriva). Zagotavljanje 

celovite informacije o 
cenah energentov dva-

krat letno. 

Pridobitev 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Ceniki naftnih 

proizvodov na spletnih 
straneh. 

Mesečno-spletne strani. 

Prostovoljno 15. v mesecu Polletna 65 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje. 

SURS 3.03.04.03 Statistično 

raziskovanje o 

cenah zemeljskega 

plina 

E-CPL 

Cene zemeljskega plina 

za velikostne razrede. 

Spremljajo se cene za 

industrijo in 

gospodinjstva. 

Spremljanje cen 

zemeljskega plina. 

Pridobitev podatkov. 

Preračun cen za 

velikostne razrede. 

Objava rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

oskrbo z zemeljskim 

plinom, spletne strani in 

Uradni listi RS. 

Konec januarja in konec 

julija. 

Obvezno Polletje Polletna 65 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008L0092 

SURS 3.03.04.04 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
cenah toplotne 

energije 

E-CTOP/M 

Mesečno spremljanje cen 

toplotne energije za 
ogrevanje stanovanjskih 

prostorov 

(gospodinjstvo).  

Spremljanje cen 

energentov - toplotna 
energija za gospodinjstva. 

Zagotavljanje celovite 

informacije o cenah 
energentov dva-krat letno. 

Pridobitev 

administrativnih 
podatkov, preračun cen za 

porabniško skupino in 

objava rezultatov. 

Ceniki za posamezne 

tarifne skupine toplote. 
Po objavi.  

Prostovoljno Mesec Mesečna 65 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje. 

                        

  3.03.06 Poraba energije in 

soproizvodnja 

električne in 

toplotne energije 

                  

SURS 3.03.06.01 Letno statistično 

raziskovanje o 

porabi energije, 
goriv in izbranih 

naftnih proizvodov 

E-PE/L 

Podatki o porabi 

električne 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. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti 

s področja industrije, 

rudarstva in gradbeništva.  
21.02. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008; 

32008R1099  

                        

  3.04 Transport                   

  3.04.01 Informacijski 

sistem o 

transportu 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.04.01.01 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
cestnem javnem 

potniškem prevozu 

TR-CES-P/M 

Število in zmogljivost 

prevoznih sredstev po 
vrstah; prevožena pot 

prevoznih sredstev; 

notranji in mednarodni 
prevoz potnikov - število 

potnikov in potniški 

kilometri.  

Spremljanje cestnega 

javnega potniškega 
prevoza.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti, 

ki se ukvarjajo s cestnim 
javnim prevozom 

potnikov. 

10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.04.01.02 Letno statistično 

raziskovanje o 

cestnem javnem 

potniškem prevozu 

TR-CES-P/L 

Prevozna sredstva po 

inventarnem stanju; delo 

in izkoriščenost 

prevoznih sredstev; linije 

in omrežje; prevoz 
potnikov po razdaljah; 

nabava in poraba 

pogonskega goriva; 
prihodki. 

Spremljanje cestnega 

javnega potniškega 

prevoza.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti, 

ki se ukvarjajo s cestnim 

javnim prevozom 

potnikov. 

15.3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223, 

partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.04.01.03 Letno statistično 
raziskovanje o 

cestah in objektih 

TR-CES-I/L 

Dolžina javnega cestnega 
omrežja po kategorijah 

cest in vrsti vozne 

površine; število in 
dolžina cestnih objektov. 

Spremljanje stanja 
cestnega omrežja. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezutatov.  

Direkcija RS za ceste. 
11.08. 

Obvezno 31.12. Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.04.01.04 Mesečno statistično 

raziskovanje o prvič 

registriranih cestnih 

motornih vozilih in 
prikolicah 

TR-CES-V/M 

Izbrani podatki o prvič 

registriranih cestnih 

motornih vozilih in 

(pol)prikolicah (vsa, samo 
nova). 

Spremljanje stanja v 

Matičnem registru vozil 

in listin (MRVL) - MNZ. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov.  

MNZ - Direktorat za 

upravne notranje zadeve, 

MRVL. 

10. v mesecu. 

Obvezno Zadnji dan v 

mesecu 

Mesečna 45 dni po 

dnevu 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.04.01.05 Letno statistično 

raziskovanje o 

registriranih cestnih 
motornih vozilih in 

prikolicah 

TR-CES-V/L 

Podatki o vseh in prvič 

(skupaj, nova, stara) 

registriranih cestnih 
motornih vozilih in 

(pol)prikolicah - 

podatkovni nizi glede na: 
nosilnost, vrsto goriva, 

prostornino motorja, 

starost vozila, število 
sedežev in odpis vozil. 

Spremljanje stanja v 

Matičnem registru vozil 

in listin (MRVL) - MNZ. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov.  

MNZ- Direktorat za 

upravne notranje zadeve, 

MRVL. 
30.05. 

Obvezno 31.12. Letna 5 mesecev po 

dnevu 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  3.04.02 Cestni prevoz 

blaga 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.04.02.01 Statistično 

raziskovanje o 
cestnem blagovnem 

prevozu 

TR-CES-B/T 

Spremljanje dejavnosti v 

vzorec izbranega vozila; 
podatki o vozilu, vrsti 

prevoza, porabi goriva in 

obratovanju; spremljanje 
števila voženj, količine in 

vrste prepeljanega blaga 

ter oblike tovora; podatki 
o relacijah glede na 

začetek in končni cilj 
notranjih in mednarodnih 

prevozov; spremljanje 

prevozov nevarnih snovi.  

Spremljanje cestnega 

blagovnega javnega 
prevoza in prevoza za 

lastne potrebe. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Podatke o registriranih 

vozilih v Sloveniji: MNZ-
Urad za upravne zadeve 

(MRVL), Matične 

številke lastnikov in 
upravljalcev vozil: 

AJPES (PRS). Podatke o 

vozilu in vožnjah: izbrani 
poslovni subjekti (pravne 

in fizične osebe), ki imajo 
v lasti, najemu ali 

upravljanju vsaj eno 

tovorno vozilo z 
nosilnostjo 2000 kg ali 

več.  

08. koledarski dan po 
končanem mesecu 

(MNZ). 08. koledarski 

dan po koncu izbranega 
tedna (poslovni subjekti). 

Obvezno Teden 

zaporednih dni 

Četrtletna 105 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1172, 

32006R1893, 
partnersko 

sodelovanje 

                        

  3.04.03 Železniški 

transport 

                  

SURS 3.04.03.01 Četrtletno 

statistično 

raziskovanje o 
železniškem 

transportu 

TR-ŽEL/ČL 

Notranji in mednarodni 

prevoz potnikov in blaga 

- potniki in potniški 
kilometri, tone in tonski 

kilometri (po mesecih)  

Spremljanje železniškega 

transporta. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo z železniškim 

prevozom potnikov in 
blaga. 

10. 3., 10. 6., 10. 9., 10. 

12. 

Obvezno Mesec Četrtletna 75 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32003R0091, 

partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.04.03.02 Letno statistično 

raziskovanje o 
železniškem 

transportu 

TR-ŽEL/L 

Dolžina železniške 

mreže; inventarno stanje 
vlečnih vozil in vagonov; 

notranji in mednarodni 

prevoz potnikov - potniki 
in potniški kilometri; 

prevoz potnikov po 

razdaljah in državah; 
prevoz spremljanih 

avtomobilov; notranji in 
mednarodni prevoz blaga 

po vrstah blaga - tone in 

tonski kilometri; prevoz 
blaga po razdaljah; 

notranji in mednarodni 

prevoz intermodalnih 
enot - število glede na 

velikost in količina 

prepeljanega blaga; delo 
vlečnih vozil; poraba 

goriva in maziva; 

prihodki; zaposlene 
osebe; prometne nezgode.  

Spremljanje železniškega 

transporta. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo z železniškim 
prevozom potnikov in 

blaga. 

Osnovni podatki do 10. 
4.; podrobnejši podatki o 

blagovnem transportu in 

nesrečah do 20.5.; 
podrobnejši podatki o 

potniškem transportu do 
20.8. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32003R0091, 

31996R2223, 
partnersko 

sodelovanje 

                        

  3.04.04 Pomorski 

transport 

                  

SURS 3.04.04.01 Mesečno statistično 

raziskovanje o 

pristaniškem 
prometu 

TR-PRI/M 

Promet ladij v linijski in 

prosti plovbi po številu; 

bruto in neto tonaža ter 
skupna nosilnost; promet 

ladij po vrstah, zastavah 

in državah priplutja in 
odplutja; promet potnikov 

po državah vkrcanja in 

izkrcanja ter promet blaga 
po državah nalaganja in 

razlaganja, vrstah blaga in 

vrstah tovora.  

Spremljanje pristaniškega 

prometa. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Uprava RS za pomorstvo, 

informacijski sistem SI 

SSN za spremljanje in 
nadzor pomorskega 

prometa. 

05. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31995L0064, 

partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.04.04.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
pomorskem 

transportu 

TR-POM/M 

Stanje prevoznih sredstev 

konec meseca; prevožena 
pot po vrstah prevoznih 

sredstev; notranji in 

mednarodni prevoz 
potnikov in blaga - 

potniki in potniške milje, 

tone in tonske milje.  

Spremljanje pomorskega 

transporta. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo s pomorskim 
prevozom potnikov in 

blaga. 

10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.04.04.03 Letno statistično 

raziskovanje o 
pomorskem 

transportu 

TR-POM/L 

Prevozna sredstva po 

vrstah in zmogljivostih; 
izkoriščenost prevoznih 

sredstev; notranji in 

mednarodni prevoz 
potnikov in blaga - 

potniki in potniške milje, 

tone in tonske milje; 
notranji in mednarodni 

prevoz kontejnerjev - 
število glede na velikost 

in količina prepeljanega 

blaga ter prevoz 
transportnih sredstev; 

nakup in poraba 

pogonskega goriva ter 
maziva; prihodki in 

odhodki. 

Spremljanje pomorskega 

transporta. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo pomorski 
prevoz potnikov in blaga. 

10.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

                        

  3.04.05 Zračni transport                   

SURS 3.04.05.01 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

zračnem transportu 
TR-ZRA/M 

Delo letal; notranji in 
mednarodni prevoz 

potnikov in blaga - 
potniki in potniški 

kilometri, tone in tonski 

kilometri.  

Spremljanje zračnega 
transporta. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 
ukvarjajo z zračnim 

prevozom potnikov in 
blaga. 

10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.04.05.02 Letno statistično 

raziskovanje o 

zračnem transportu 
TR-ZRA/L 

Število letal po vrstah in 

zmogljivostih; linije in 

omrežje; notranji in 
mednarodni prevoz 

potnikov in blaga ter 

izkoriščenost potniških 
mest oziroma nosilnosti; 

delo letal; nabava in 

poraba goriva; zaposlene 
osebe; prihodki. 

Spremljanje zračnega 

transporta. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo z zračnim 

prevozom potnikov in 
blaga. 

20.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4 mesece po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223, 

partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.04.05.03 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

prometu na 

letališčih 
TR-LET/M 

Promet letal po vrstah 
prometa; promet potnikov 

in blaga po letališčih.  

Spremljanje letališkega 
prometa. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti, 
ki se ukvarjajo z 

letališkim prometom 

potnikov in blaga. 
10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

32003R0437 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.04.05.04 Letno statistično 

raziskovanje o 
prometu na 

letališčih 

TR-LET/L 

Letališke površine in 

sredstva za delo; število 
komercialnih in vseh 

letov; promet potnikov in 

blaga; prihodki; poraba 
električne energije, goriva 

in maziva; zaposlene 

osebe.  

Spremljanje letališkega 

prometa. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo z letališkim 
prometom potnikov in 

blaga. 

20.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

32003R0437, 

31996R2223, 
partnersko 

sodelovanje 

                        

  3.04.07 Statistika 

cestnoprometnih 

nesreč 

                  

SURS 3.04.07.01 Letno statistično 

raziskovanje o 
cestnoprometnih 

nesrečah 

TR-NES-C/L 

Cestnoprometne nesreče 

in posledice.  

Spremljanje podatkov o 

prometnih nesrečah v 
cestnem prometu.  

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 
objava podatkov.  

MNZ– Policija. 

30. 05. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31993D0704, 

partnersko 
sodelovanje 

                        

  3.04.98 Druga transportna 

statistika  

                  

SURS 3.04.98.01 Četrtletno 

statistično 

raziskovanje o 

prevozu potnikov z 
žičnicami 

TR-ŽIČ/ČL 

Čas obratovanja žičnic, 

prepeljani potniki. 

Spremljanje dejavnosti 

žičnic. 

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 

objava statističnih 

podatkov.  

Upravljavci žičnic. 

10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Četrtletna 90 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.04.98.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 

mejnih prehodih 
TR-MEJ/M 

Število potniških vozil po 

vrstah in ocena števila 

potnikov; število tovornih 
vozil in količina 

prepeljanega blaga preko 

cestnih mejnih prehodov. 
Spremljanje prometa 

potnikov na železniških, 

pomorskih in letaliških 
mejnih prehodih. 

Spremljanje mejnega 

prometa.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Policijski in carinski 

mejni organi. 

10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32004O0015 

                        

  3.05 Turizem                   

  3.05.01 Kratkoročna 

statistika turizma 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.05.01.01 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
prihodih in 

prenočitvah turistov 

TU/M 

Nastanitvene 

zmogljivosti, prihodi in 
prenočitve turistov po 

državah, od koder turisti 

prihajajo, po vrstah in 
kategorijah nastanitvenih 

objektov, vrstah krajev in 

drugih teritorialnih 
enotah. 

Spremljanje turistične 

dejavnosti v Sloveniji. 

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 
objava podatkov.  

Poslovni subjekti in 

zasebni sobodajalci, ki 
nudijo ali posredujejo 

nastanitvene zmogljivosti 

turistom. 
05. v mesecu za pretekli 

mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 30 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31995L0057 

SURS 3.05.01.02 Anketa o turističnih 

potovanjih 

domačega 

prebivalstva 
TU-ČAP 

Spremljanje značilnosti 

turističnih potovanj 

domačega prebivalstva 

(destinacija, trajanje, 
osnovni razlog, osnovna 

dejavnost, način prevoza, 

način organizacije, vrsta 
nastanitve, izdatki ipd.) 

ter izletov v tujino 

(destinacija, skupni 
izdatki v tujini, prevozni 

stroški v tujini). Poleg 

tega se spremljajo tudi 
sociodemografske 

značilnosti prebivalcev, ki 

so ali niso šli na turistično 

potovanje ali na izlet v 

tujino. 

Rezultate, dobljene z 

anketo, uporabljamo za 

ugotavljanje potovalnih 

navad domačega 
prebivalstva, za analizo 

potrošnje na turističnih 

potovanjih in za 
ugotavljanje pomena 

turizma v slovenskem 

gospodarstvu.  

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 

objava podatkov.  

Izbrani člani v 

gospodinjstvih, stari 15 

let ali več. 

Prvi štirje tedni po 
četrtletju. 

Prostovoljno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31995L0057 

                        

  3.05.02 Letna in večletna 

statistika turizma 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.05.02.01 Letno statistično 

raziskovanje o 
zmogljivosti in 

prometu v marinah 

TU-MARINE 

Zmogljivosti (število 

marin, površina 
akvatorija, število 

privezov po dolžini 

plovila, dolžina urejene 
obale, površina prostora 

za shranjevanje plovil na 

kopnem) in promet 
(število plovil v morju po 

zastavi in dolžini plovila, 
število plovil, nameščenih 

na kopnem, število plovil 

po vrsti plovila: motorne 
jahte, jadrnice, drugo, 

število stalnih in 

prehodnih plovil po 
mesecih, število dni 

postanka prehodnih 

plovil) v marinah. 

Spremljanje navtičnega 

turizma.  

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 
objava podatkov.  

Marine. 

25.01. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4 mesece po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.05.02.02 Letno statistično 

raziskovanje o delu 

potovalnih agencij 
TU-AGEN 

Z letnim raziskovanjem 

dobimo podatke o številu 

potovalnih agencij, 
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. 

Z raziskovanjem dobimo 
tudi podatke o prihodkih 

od organiziranja potovanj 

in provizij za potovanja v 
Sloveniji in v tujini ter od 

ostalih storitev, ter 

podatke o stroških za 
organiziranje potovanj za 

celotni paket in za 

posamezne postavke 
(prevoz, nastanitev, druge 

storitve...).  

Spremljanje dejavnosti 

potovalnih agencij, ki se 

ukvarjajo z organizacijo 
potovanj. 

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 

objava podatkov.  

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 

potovalnih agencij in 
organizatorjev potovanj. 

31.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.05.02.03 Anketa o tujih 

potnikih v Sloveniji 
TU-POTNIKI 

Izvajanje ankete o tujih 

potnikih je deljeno na dva 
sklopa: (1) anketiranje na 

izbranih cestnih mejnih 

prehodih s Hrvaško 
(struktura tujih potnikov, 

razlogi za prihod, višina 

in struktura izdatkov tujih 
enodnevnih obiskovalcev 

in tranzitnih potnikov), 
(2) anketiranje na 

izbranih (turističnih) 

točkah (razlogi za prihod, 
višina in struktura 

izdatkov tujih enodnevnih 

obiskovalcev in tranzitnih 
potnikov). 

Spremljanje strukture 

tujih potnikov in 
potrošnje tujih 

enodnevnih obiskovalcev 

in tranzitnih potnikov v 
Sloveniji, predvsem za 

potrebe ocene postavke 

"potovanja" v plačilni 
bilanci Banke Slovenije. 

Izračun in objava 

podatkov. 

Izbrani tuji potniki. 

 

Prostovoljno Izbrani meseci 

v 2010. 

Triletna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32004O0015  

                        

  3.06 Statistični poslovni 

register 

                  

  3.06.01 Statistični poslovni 

register 

                  

SURS 3.06.01.01 Statistični poslovni 

register 

SPR/L 

Statistični poslovni 

register je interna baza 

individualnih podatkov o 
pravnih enotah, aktivnih 

podjetjih in njihovih 

delih. Baza je 
vzpostavljena in 

vzdrževana na podlagi 

evropske uredbe za 
statistične poslovne 

registre (ES) št. 177/2008 

ter metodoloških 
priporočil Eurostata. 

Statistični poslovni 

register omogoča 

obdelavo in izkazovanje 
podatkov o podjetjih v 

skladu z evropsko 

zakonodajo na tem 
področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

AJPES (PRS, letna 

poročila), DURS 
(obračun davka od 

dohodka iz dejavnosti, 

obračun davka na dodano 
vrednost) in lastni viri 

SURS-a. 

Tekoče ali po potrebi. 

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R0177 

SURS 3.06.01.02 Demografija 
podjetij 

SPR-DEM/L 

Zbiranje in analiza 
podatkov o statusnih in 

drugih spremembah 

poslovne populacije v 
skladu z evropskimi 

zahtevami (aneks št. 9 

uredbe (ES) št. 295/2008) 
in metodološkimi 

priporočili Eurostata. 

Spremljanje populacije 
aktivnih podjetij, 

novonastalih podjetij brez 

predhodnika, podjetij, ki 
so prenehala poslovati in 

so brez naslednika ter 

preživelih podjetij. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov. 

Poslovni subjekti, AJPES 
(PRS), DURS (obračun 

davka na dodano 

vrednost), statistični 
poslovni register.  

Tekoče ali po potrebi. 

Obvezno Predpreteklo 
leto 

Letna 19 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0295 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.06.01.03 Demografija 

podjetij z 
zaposlenimi 

osebami in 

hitrorastoča 
podjetja 

SPR-DEM(EBD)/L 

Zbiranje podatkov o 

statusnih in drugih 
spremembah poslovne 

populacije na podlagi 

Eurostat-OECD 
metodologije (Manual on 

Business Demography 

Statistics) , ki ni zajeto v 
rednem zbiranju podatkov 

o demografiji podjetij na 
podlagi aneksa št. 9 

uredbe (ES) št. 295/2008.  

Spremljanje populacij 

aktivnih podjetij, 
novonastalih podjetij brez 

predhodnika, podjetij, ki 

so prenehala poslovati in 
so brez naslednika ter 

preživelih podjetij. Za vse 

omenjene populacije 
velja, da zaposlujejo 

najmanj eno osebo. 
Namen zbiranja podatkov 

je tudi spremljanje 

populacij hitrorastočih 
podjetij in gazel. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Poslovni subjekti, AJPES 

(PRS), DURS (obračun 
davka na dodano 

vrednost), statistični 

poslovni register. 
Tekoče ali po potrebi 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 25 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.06.01.04 Statistični register 

skupin podjetij 
SPR-RSP 

Register skupin podjetij 

je interna baza 
individualnih podatkov o 

skupinah podjetij. Baza je 

vzpostavljena in 
vzdrževana na podlagi 

evropske uredbe za 

statistične poslovne 
registre (ES) št. 177/2008 

in metodoloških 

priporočil Eurostata. 

Register skupin podjetij 

omogoča obdelavo in 
izkazovanje podatkov o 

skupinah podjetij v 

skladu z evropsko 
zakonodajo in priporočili 

Eurostata na tem 

področju. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

AJPES (PRS), KDD 

(register 
nematerializiranih 

vrednostnih papirjev), 

Vrhovno sodišče RS 
(sodni register), Banka 

Slovenije (kapitalske 

naložbe), statistični 
poslovni register, 

evropski register skupin 

podjetij, poslovni 

subjekti. 

Tekoče ali po potrebi. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 23 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0177 

                        

  4 Kmetijstvo, 

gozdarstvo in 

ribištvo 

                  

  4.02 Kmetijske 

strukture 

                  

  4.02.01 Struktura in 

tipologija kmetij 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.02.01.01 Popis kmetijskih 

gospodarstev v 
Republiki Sloveniji 

POPIS-KME/10L 

Površina in raba zemljišč, 

ki jih kmetijska 
gospodarstva uporabljajo, 

število živine, 

opremljenost s 
kmetijskimi stroji, 

kmetijski objekti in 

delovna sila na kmetijskih 
gospodarstvih; 

spremljanje dodatnih 
spremenljivk potrebnih za 

izračune kmetijsko 

okoljskih kazalnikov. 
Priprava EUROFARM 

datoteke za Eurostat, 

izračun SO (standardni 
output) koeficientov in 

drugih izračunanih 

spremenljivk (PDM, 
proizvodni tipi, GVŽ). 

Spremljanje nekaterih 

podatkov o metodah 
kmetijske proizvodnje. 

To raziskovanje 

zagotavlja tudi nekatere 

druge podatke, ki jih 

moramo zagotoviti v 

okviru druge EU 
statistične zakonodaje s 

področja kmetijstva.  

Spremljanje strukture 

kmetijskih gospodarstev; 
zagotovitev primerljivih 

podatkov o kmetijskih 

gospodarstvih z drugimi 
državami EU. S pomočjo 

vzorčnega raziskovanja 

priključenega popisu 
pridobiti nekatere podatke 

o metodah kmetijske 
proizvodnje. 

Prevzem administrativnih 

virov v raziskovanju. 
Kontrola, statistično 

urejanje in analiza 

pridobljenih podatkov ter 
priprava začasnih in 

končnih rezultatov. 

Kontrola podatkov 
vzorčnega raziskovanja o 

proizvodnih metodah ter 
priprava rezultatov.  

Administrativni viri: 

MKGP (in ARSKTRP v 
sestavi MKGP); vsa 

kmetijska gospodarstva, 

ki se ukvarjajo s 
kmetijsko pridelavo. 

01.06. do 15.07. 

Obvezno 1.6. 

koledarskega 
leta in 1.6. - 

31.5. - 

obdobje enega 
leta pred 

kritičnim 

datumom 

Desetletna 4 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1166  

                        

  4.03 Kmetijski 

prihodki in cene 

                  

  4.03.01 Ekonomski računi 

za kmetijstvo 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.03.01.01 Ekonomski računi 

za kmetijstvo 

Ekonomski računi za 

kmetijstvo so satelitski 
računi nacionalnih 

računov, izdelani po 

metodologiji ERK/ERG 
97, ki temelji na 

Evropskem sistemu 

računov ESR 95. 
Omogočajo mednarodno 

primerjavo ter primerjavo 
z drugimi dejavnostmi 

znotraj nacionalnega 

gospodarstva. Celoten 
sistem računov vsebuje 

račun proizvodnje, 

ustvarjanja dohodka, 
podjetniški račun 

dohodka in okrnjen račun 

akumulacije. 
Metodologija ERK se 

dopolnjuje skladno s 

spremembami ESR. 

Kmetijski računi so 

kompleksen informacijski 
sistem za kmetijstvo. 

Njihov osnovni namen je 

spremljanje ekonomskega 
položaja kmetijstva in 

ocenjevanje skupne 

kmetijske politike.  

Priprava izračunov 

realnega dohodka iz 
kmetijstva: prva ocena za 

tekoče leto - konec 

novembra, druga ocena za 
preteklo leto - konec 

januarja; začasni končni 

podatki ERK za preteklo 
leto - konec septembra. 

Dopolnjevanje ERK v 
skladu z metodološkimi 

zahtevami, izboljšanje 

kakovosti ocen agregatov 
s pomočjo dodatnih 

podatkovnih virov in 

analiz. Delo bo usmerjeno 
na postavke, ki vplivajo 

na izračun faktorskega 

dohodka. Analize 
posameznih pogojno 

primerljivih postavk ERK 

in knjigovodskih 
podatkov na kmetijah 

(FADN). Uvedba SKD 

2008 v ERK. 

Lastni viri SURS-a: 

kmetijske statistike, 
statistika industrije, 

zunanjetrgovinska 

statistika, NR, statistika 
plač. Administrativni vir: 

AKTRP (podatki o 

subvencijah), Sklad 
kmetijskih zemljišč 

(najemnine kmetijskih 
zemljišč), DURS 

(obračun DDV, napovedi 

oz. odmere dohodka iz 
dejavnosti), MF-UJP 

(vplačila in razporeditve 

javnih prihodkov - B2), 
AJPES (ZR gospodarskih 

družb, ZR podjetnikov). 

Roki so vezan na objavo 
letnih podatkov 

kmetijskih statistik, 

zunanjetrgovinskih 
statistik, proizvodnih 

statistik itd. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja.  

32004R0138 

                        

  4.03.03 Statistika 

kmetijskih cen 

                  

SURS 4.03.03.01 Statistično 
raziskovanje o 

inputnih cenah v 

kmetijstvu 
KME-INPUT/M 

Cene proizvodov in 
storitev za tekočo porabo 

in investicije v 

kmetijstvu. 

Spremljanje gibanja cen 
proizvodov in storitev za 

tekočo porabo in 

investicije v kmetijstvu.  

Obdelava podatkov in 
objava rezultatov, 

posebna četrtletna 

obdelava podatkov ter 
ocena letnih indeksov cen 

za tekoče leto za Eurostat. 

Osveževanje vzorca 
poročevalskih enot ter 

proizvodov, storitev.  

Izbrane trgovske 
organizacije, proizvodno-

trgovske, storitvene 

organizacije, 
dokumentacija SURS-a, 

elektrodistribucijska 

podjetja, Veterinarska 
zbornica Slovenije. 

Do 7. v mesecu za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.03.03.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
prodaji kmetijskih 

pridelkov 

KME-PRO/M 

Prodaja kmetijskih 

pridelkov v količini in 
vrednosti po pridelkih in 

skupinah pridelkov 

kmetijskih podjetij.  

Spremljanje cen in količin 

kmetijskih pridelkov pri 
kmetijskih podjetjih. 

Izvedba raziskovanja in 

objava rezultatov. 
Posebna četrtletna 

obdelava podatkov in 

ocena letnih indeksov cen 
za tekoče leto za Eurostat. 

Osveževanje vzorca 

poročevalskih enot. 
Priprave metodoloških 

sprememb glede 
spremljanja cen rib ter 

letna objava podatkov. 

Kmetijska podjetja. 

Administrativni vir: 
MKGP (cene rib in ribjih 

proizvodov). 

Do 05. v mesecu; za cene 
rib in ribjih proizvodov 

maj za preteklo leto 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 4.03.03.03 Mesečno statistično 
raziskovanje o 

odkupu kmetijskih 

pridelkov in lesa 
KME-ODK/M 

KME-LES/M 

Odkup kmetijskih 
pridelkov in lesa v 

količini in vrednosti po 

pridelkih in skupinah 
pridelkov od zasebnih 

kmetijskih pridelovalcev. 

Spremljanje cen in količin 
odkupljenih kmetijskih 

pridelkov in lesa. 

Izvedba raziskovanja in 
objava rezultatov. 

Posebna četrtletna 

obdelava podatkov in 
ocena letnih indeksov cen 

za tekoče leto za Eurostat. 

Osveževanje vzorca 
poročevalskih enot.  

Poslovni subjekti, ki 
odkupujejo kmetijske 

pridelke in les.  

05.v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 4.03.03.04 Letno statistično 
raziskovanje o 

prodaji kmetijskih 

pridelkov na 
živilskih trgih 

KME-TRGI/L 

Količine kmetijskih 
pridelkov, ki so jih 

pridelovalci prodali na 

živilskih trgih, ter 
povprečne cene teh 

pridelkov. 

Spremljanje prodaje 
kmetijskih pridelkov na 

živilskih trgih.  

Izvedba raziskovanja, 
objava rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki 
opravljajo storitve v zvezi 

z uporabo prodajnega 

prostora na tržnicah. 
januar za preteklo leto. 

Obvezno Preteklo leto Letna 3 mesece po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

                        

  4.04 Rastlinska 

pridelava 

                  

  4.04.01 Statistika 

rastlinske 

pridelave 

                  

SURS 4.04.01.01 Vzorčno 
raziskovanje 

posejanih površin  

KME - JUN 

Površine posevkov na 
njivah, trajnih travnatih 

površin. Raziskovanje 

zagotavlja podatke, ki jih 
je potrebno zagotoviti v 

okviru EU zakonodaje s 
področja statistike 

kmetijstva. Z 

raziskovanjem se 
pridobijo tudi nekateri 

drugi podatki, potrebni za 

vsakoletno ugotavljanje 
kmetijske proizvodnje.  

Spremljanje rastlinske 
pridelave. 

Priprava in izvedba 
raziskovanja. Prevzem 

podatkov iz 

administrativnih virov. 

Administrativni vir: 
MKGP (in ARSKTRP); 

kmetijska gospodarstva 

(izbrana z vzorcem), ki se 
ukvarjajo s kmetijsko 

pridelavo. 
01.06. 

Obvezno 
poslovni 

subjekti; 

prostovoljno 
družinske 

kmetije 

1.6.  Letna 4 mesece po 
obdobju 

opazovanja.  

32009R0543  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.04.01.02 Statistično 

raziskovanje o 
doseženih pridelkih 

zgodnjih posevkov 

in zgodnjega sadja 
ter pričakovanih 

pridelkih 

pomembnejših 
poznih posevkov 

KME-ZGK-P/L 
KME-ZGK-K/L 

Doseženi pridelki 

zgodnjih posevkov in 
zgodnjega sadja. 

Pričakovani pridelki 

pomembnejših poznih 
poljščin. Zgodnji posevki: 

strna žita (pšenica in pira, 

ječmen, rž, oves, tritikale, 
sirek za zrnje), zgodnji 

krompir, krmni grah in 
oljna ogrščica. Zgodnje 

sadje: marelice, češnje, 

višnje, jagode, jagodičje 
(ameriške borovnice, 

ribez, maline). 

Pomembnejši pozni 
posevki: koruza za zrnje, 

silažna koruza, pozni in 

semenski krompir. 
Raziskovanje zagotavlja 

podatke, ki jih je 

potrebno zagotoviti tudi v 
okviru EU zakonodaje s 

področja statistike 

kmetijstva.  

Spremljanje rastlinske 

pridelave. 

Izvedba raziskovanja, 

analiza in objava 
rezultatov. 

Kmetijska podjetja, 

Kmetijska svetovalna 
služba pri KGZS. 

31.07. 

Obvezno Tekoče leto Letna 2 meseca po 

dnevu 
opazovanja. 

32009R0543  

SURS 4.04.01.03 Statistično 

raziskovanje o 
pričakovanih 

pridelkih poznih 

posevkov, sadja in 
grozdja  

KME-POZP-P/L, 

KME-POZP-K/L 

Pričakovani pridelki 

pomembnejših poznih 
posevkov, sadja in 

grozdja. Pomembnejši 

pozni posevki: koruza za 
zrnje, koruza za silažo, 

hmelj, buče za olje, pozni 

krompir, sončnice in 
lahko tudi nekatere druge 

poljščine. Pomembnejše 

vrste poznega sadja: 
jabolka, hruške, breskve 

in nektarine, češplje in 

slive Raziskovanje 
zagotavlja podatke, ki jih 

moramo zagotoviti tudi v 

okviru EU zakonodaje s 
področja statistike 

kmetijstva.  

Spremljanje rastlinske 

pridelave. 

Izvedba raziskovanja, 

analiza in objava 
rezultatov. 

Kmetijska podjetja, 

Kmetijska svetovalna 
služba pri KGZS. 

05.09. 

Obvezno Tekoče leto Letna 3 mesece po 

obdobju 
opazovanja.  

32009R0543  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.04.01.04 Statistično 

raziskovanje o 
doseženih pridelkih 

poznih posevkov, 

sadja in grozdja  
KME-POZK-P/L, 

KME-POZK-K/L 

Doseženi pridelki poznih 

posevkov, poznega sadja 
in grozdja. Pozni 

posevki:poljščine (vse 

poljščine razen strnih žit, 
oljne ogrščice, krmnega 

graha in zgodnjega 

krompirja), zelenjadnice. 
Pozno sadje: Jabolka, 

hruške, breskve in 
nektarine, češplje in slive, 

orehi in drugo sadje. 

Grozdje: bele in rdeče 
sorte. Raziskovanje 

zagotavlja podatke, ki jih 

moramo zagotoviti tudi v 
okviru EU zakonodaje s 

področja statistike 

kmetijstva.  

Spremljanje rastlinske 

pridelave. 

Izvedba raziskovanja, 

analiza in objava 
rezultatov. 

Kmetijska podjetja, 

kmetijska svetovalna 
služba pri KGZS. 

10.11. 

Obvezno Tekoče leto Letna 5 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

32009R0543  

SURS 4.04.01.05 Popis vrtnarstva 

POPIS-VRT/3L 

Spremljanje tržne 

vrtnarske pridelave: 

zelenjadnic, zelišč, jagod, 
gojenih gob in cvetja ter 

okrasnih rastlin.  

Spremljanje tržne 

vrtnarske pridelave. 

Izvedba raziskovanja, 

analiza in objava 

rezultatov. 

Vsi tržni vrtnarski 

pridelovalci. 

01.07.  

Obvezno 01.07. Triletna 18 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32009R0543 

                        

  4.04.02 Bilanca preskrbe z 

rastlinskimi 

pridelki 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.04.02.01 Bilanca preskrbe z 

rastlinskimi pridelki 
KME-BIL-RAST/L 

Bilanca je sklop 

standardiziranih 
informacij o pridelavi in 

porabi za posamezen 

rastlinski pridelek ali 
skupino rastlinskih 

pridelkov. Uporabnost 

bilanc je večstranska, 
osnovni namen je 

spremljanje tržnih gibanj 
rastlinskih pridelkov in 

ugotavljanje samooskrbe 

države. Izdelava bilanc za 
rastlinske pridelke se 

nanaša na tržno leto, 

metodologijo in prioritete 
določa Eurostat. 

Zakonsko podlago ima 

izdelava bilance za vino, 
vse ostale bilance 

rastlinskih pridelkov se 

izdelujejo na podlagi 
dogovora.  

Podatki bilanc rastlinskih 

pridelkov zagotavljajo 
potrebne informacije za 

sprejemanje političnih 

odločitev na področju 
kmetijstva in so 

pomembna informacijska 

podlaga za urejanje 
kmetijskih trgov. Bilance 

rastlinskih pridelkov se 
izdelujejo za potrebe 

kmetijske politike 

Slovenije, skupne 
kmetijske politike EU ter 

potreb obrambne 

strategije Ministrstva za 
obrambo RS za primer 

izrednih razmer. 

Priprava raziskovanja, 

prevzem administrativnih 
podatkov in objava 

rezultatov. 

SURS, KIS. 

Marec 2011, junij 2011 
(začasni podatki) in 

november 2011 (končni 

podatki). 

Obvezno Preteklo leto Letna 16 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32001R1282 

(vino), vse 
ostale bilance 

na podlagi 

partnerskega 
sodelovanja. 

                        

  4.04.96 Statistika porabe 

reprodukcijskega 

materiala  

                  

SURS 4.04.96.01 Letno statistično 

raziskovanje 
poslovnih subjektov 

o uporabi 

reprodukcijskega 
materiala 

KME-PMG 

Poraba reprodukcijskega 

materiala: energije in 
mineralnih gnojil.  

Spremljanje porabe 

reprodukcijskega 
materiala v kmetijskih 

podjetjih. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Kmetijska podjetja. 

07.03.  

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 4.04.96.02 Uvoz mineralnih 

gnojil 

KME-UMG 

Uvoz mineralnih gnojil za 

potrebe kmetijske 

dejavnosti po vrstah in 
vsebnosti rastlinskih 

hranil. 

Spremljanje porabe 

mineralnih gnojil v 

kmetijstvu. 

Prevzem in obdelava 

podatkov ter priprava 

ocene porabe v 
kmetijstvu. 

Poslovni subjekti, ki 

uvažajo mineralna 

gnojila.  
07.04. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 

vir za druga 
raziskovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 4.04.96.03 Dvoletno statistično 

raziskovanje o 

porabi mineralnih 
gnojil na družinskih 

kmetijah, po 

kmetijskih kulturah 
KME-PMG/DK 

Poraba mineralnih gnojil 

na družinskih kmetijah, 

po kmetijskih kulturah. 

Ocena porabe mineralnih 

gnojil v Sloveniji, po 

kmetijskih kulturah. 

Naloga bo izvajana v letu 

2012. V letu 2011 

pričakujemo skupno EU 
metodologijo s tega 

področja na podlagi katere 

bomo pripravili morebitne 
metodološke spremembe 

tega raziskovanja.  

Družinske kmetije. 

30.11. 

Prostovoljno Preteklo leto Dvoletna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.04.96.04 Prodaja pesticidov 

KME-PEST/P 

Zagotavljanje podatkov o 

prodaji pesticidov (brez 
biocidov) po skupinah in 

po aktivnih snoveh za 

nacionalne potrebe in za 
potrebe poročanja po EU 

zakonodaji. 

Spremljanje prodaje 

pesticidov (brez biocidov) 
za vodenje kmetijske 

politike za doseganje 

vzdržne rabe pesticidov. 

Pridobitev in obdelava 

administrativnih podatkov 
ter objava podatkov. 

MKGP (FURS). 

September 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32009R1185 

                        

  4.05 Živinoreja                   

  4.05.01 Statistika 

živinoreje 

                  

SURS 4.05.01.01 Statistično 

raziskovanje o 

živinoreji in 
posejanih površinah 

v jesenski setvi 

KME-DEC 

Število živine po vrstah in 

kategorijah na dan 1.12., 

bilanca živine, živalska 
prireja, posejane površine 

v jesenski setvi, naknadni 

posevki v opazovanem 
letu ter druge 

spremenljivke pomembne 

za načrtovanje kmetijske 
politike. To raziskovanje 

zagotavlja podatke, ki jih 

moramo zagotoviti tudi v 
okviru EU zakonodaje s 

področja statistike 

kmetijstva.  

Spremljanje števila živine 

na dan 1.12., spremljanje 

nekaterih podatkov 
rastlinske proizvodnje, ki 

niso zajeti v drugih 

raziskovanjih, 
spremljanje nekaterih 

drugih podatkov. 

Priprava vprašalnika in 

metodološkega gradiva, 

izvedba raziskovanja. 
Prevzem administrativnih 

podatkov. Statistično 

urejanje podatkov, analiza 
in objava rezultatov.  

Z vzorcem izbrana 

kmetijska gospodarstva, 

Administrativni vir: 
MKGP (Centralni register 

goveda). 

01.12. 

Obvezno 

poslovni 

subjekti; 
prostovoljno 

družinske 

kmetije 

1.12. in 

obdobje 12 

mesecev pred 
tem. 

Letna 3 mesece po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1165, 

32009R0543  

                        

  4.05.02 Statistika živalskih 

proizvodov 

                  

SURS 4.05.02.01 Obračun živalske 

prireje 

KME-ŽIV/L 

Prirast živine po vrstah 

živine, prireja mesa, 

mleka, jajc, volne in 
medu. Ocena zakola 

izven klavnic.  

Spremljanje podatkov 

živinoreje. 

Priprava podatkov, 

prevzem administrativnih 

podatkov in izračun. 
Objava rezultatov.  

Administrativni viri: 

MKGP (Centralni register 

govedi), Biotehniška 
fakulteta, Čebelarska 

zveza Slovenije in lastni 

viri SURS-a. 
Letni podatki.  

Obvezno za 

poslovne 

subjekte in 
administrativn

e vire; 

prostovoljno 
za družinske 

kmetije 

Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1165 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.05.02.02 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
zakolu živine v 

klavnicah 

KME- ZAKOL/M 

Število zaklane živine po 

vrstah in kategorijah, 
masa zaklane živine ter 

zakol živine iz uvoza. 

Raziskovanje zagotavlja 
podatke, ki jih moramo 

zagotoviti tudi v okviru 

EU zakonodaje s področja 
statistike kmetijstva.  

Spremljanje zakola živine 

v klavnicah. 

Priprava vprašalnika in 

okrožnic za mesečno 
spremljanje podatkov; 

prevzem podatkov 

administrativnega vira; 
mesečno zbiranje 

podatkov in mesečna 

obdelava in objava 
podatkov; objava 

podatkov ob koncu leta za 
celo leto skupaj.  

Vse registrirane klavnice 

v RS; administrativni viri: 
VURS, MKGP (Centralni 

register govedi) 

06. v mesecu.  

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1165 

                        

  4.05.03 Bilanca preskrbe 

za živinorejo 

                  

SURS 4.05.03.01 Bilanca preskrbe za 

živinorejo 

KME-BIL-ŽIV/L 

Bilanca je sklop 

standardiziranih 

informacij o prireji in 
porabi mesa ali živalskih 

proizvodov. Uporabnost 

bilanc je večstranska, 
osnovni namen je 

spremljanje tržnih gibanj 

na področju reje živine in 

prireje živalskih 

proizvodov. Izdelava 

bilanc po vrstah živine se 
nanaša na tržno leto, ki je 

enako koledarskemu letu. 

Bilance za meso in 
živalske proizvode se 

izdelujejo na podlagi 

dogovora, metodologijo 
in prioritete določa 

Eurostat.  

Podatki bilanc za 

posamezne vrste mesa in 

živalskih proizvodov 
zagotavljajo potrebne 

informacije za 

sprejemanje političnih 
odločitev na področju 

kmetijstva oz. živinoreje 

in so pomembna 

informacijska podlaga za 

urejanje kmetijskih trgov. 

Bilance mesa in živalskih 
proizvodov se izdelujejo 

za potrebe kmetijske 

politike Slovenije, skupne 
kmetijske politike EU ter 

potreb obrambne 

strategije Ministrstva za 
obrambo RS za primer 

izrednih razmer. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

KIS, lastni viri SURS-a. 

Marec 2011, junij 2011 

(začasni podatki) in 
november 2011 (končni 

podatki). 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  4.05.05 Statistika mleka in 

mlečnih 

proizvodov 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.05.05.01 Statistično 

raziskovanje o 
mleku in mlečnih 

izdelkih 

KME-MLEKO/L 

Spremljanje podatkov o 

kakovosti in količini 
mleka in mlečnih 

proizvodih. Raziskovanje 

zagotavlja podatke, ki jih 
moramo zagotoviti tudi v 

okviru EU zakonodaje s 

področja statistike 
kmetijstva.  

Zagotovitev podatkov, ki 

jih določa EU zakonodaja 
in zagotovitev podatkov 

za vodenje kmetijske 

politike. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: GIZ-

mlekarstvo, ARSKTRP, 
Biotehniška fakulteta; 

mlekarne; lastni viri 

SURS-a. 
Mesečno, letno. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31996L0016, 

31997D0080 

                        

  4.06 Druge kmetijske 

statistike 

                  

  4.06.01 Druge kmetijske 

statistike 

                  

SURS 4.06.01.01 Statistični register 

kmetijskih 
gospodarstev 

SRKG 

SRKG je statistični 

register kmetijskih 
gospodarstev, v katerega 

so vključena vsa 

kmetijska gospodarstva v 
R Sloveniji, tako 

družinske kmetije kot 

kmetijska podjetja, ki 

ustrezajo statistični 

definiciji kmetijskega 

gospodarstva. Vsebina: 
osebni podatki o nosilcu 

kmetijskega gospodarstva 

(gospodarju oz 
direktorju): ime in 

priimek, EMŠO 

pretvorjen v negovorečo 
identifikacijo osebe, 

telefon in naslov; osnovni 

podatki o kmetijski 
proizvodnji. 

SRKG je predvsem vir 

podatkov za pripravo 
vzorčnih okvirjev iz 

katerih izberemo vzorce 

za statistična raziskovanja 
s področja kmetijstva. V 

SRKG so tudi 

zgodovinski podatki 

kmetijskih gospodarstev 

od leta 2000 naprej. 

Priprava podatkov iz 

statističnih in 
administrativnih virov za 

polnjenje registra ter 

osveževanje registra v 
dveh časovnih točkah 

(februar in september). 

Razvojno delo na 

Statističnem registru 

kmetijskih gospodarstev: 

dopolnitev registra z 
nekaterimi 

spremenljivkami; tehnična 

prenova registra. Dodatna 
osveževanja registra - 

priprave na popis 

kmetijskih gospodarstev. 

Lastni viri SURS-a; 

administrativni viri: 
MKGP (tudi ARSKTRP), 

DURS, GURS (Register 

prostorskih enot), MNZ 
(CRP), AJPES (PRS). 

Časovno so viri različni 

(različna obdobja v letu). 

Obvezno Osveževanje 

registra poteka 
v septembru 

(prva 

polovica) in v 
februarju 

(druga 

polovica). 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, so 
vir za druga 

raziskovanja s 

področja 
kmetijstva. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  4.06.92 Prehranska 

bilanca 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.06.92.01 Prehranska bilanca 

RS za potrebe 
Ministrstva za 

obrambo 

Bilanca je sklop 

standardiziranih 
informacij o proizvodnji 

in porabi posameznega 

proizvoda. Uporabnost 
bilanc je večstranska, 

osnovni namen je 

spremljanje tržnih gibanj 
za posamezni proizvod in 

samooskrba države. 
Glavni namen izdelave 

bilanc za potrebe 

Ministrstva za obrambo 
RS je ugotavljanje 

samooskrbe oz. preskrbe 

z določenimi proizvodi za 
primer izrednih razmer. 

V dogovoru z 

Ministrstvom za obrambo 
bo SURS pripravil 

metodologijo in izdelal 

bilance za določene 
proizvode v skladu s 

sklepom 4. redne seje 

Vlade RS dne 16.1.2003 
glede programa 

uveljavljanja doktrine 
civilne obrambe RS.  

Priprava raziskovanja, 

prevzem in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri SURS-a.  

November. 

n.s. Preteklo leto 

in vsa leta od 
1996 naprej. 

Letna Konec 2011 Partnersko 

sodelovanje 

                        

  4.07 Statistika 

gozdarstva 

                  

  4.07.01 Statistika 

gozdarstva 

                  

SURS 4.07.01.01 Letno statistično 

raziskovanje o 

gospodarjenju z 
gozdovi 

GOZD-GOSP/L 

Gojitvena in varstvena 

dela v gozdu, posek po 

vrstah gozdov in vrstah 
dreves, redne ter sanitarne 

sečnje, proizvodnja in 

prodaja gozdnih 
sortimentov v vseh 

gozdovih, stranski gozdni 

proizvodi, gozdne 
prometnice, ločeno po 

lastništvu gozdov.  

Spremljanje 

gospodarjenja z gozdovi. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Zavod za gozdove in 

Gozdarski inštitut, Sklad 

kmetijskih zemljišč in 
gozdov, MKGP. 

15.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 

obdobju 

opazovanja, 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 4.07.01.02 Letno statistično 

raziskovanje o 

gozdnih požarih 
GOZD-POŽAR/L 

Opožarjena površina po 

vrstah gozdov, vzroki 

požarov, izguba lesne 
mase; ločeno po 

lastništvu gozdov.  

Spremljanje gozdnih 

požarov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

Zavod za gozdove in 

Gozdarski inštitut. 
15.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 4.07.01.03 Letno statistično 

raziskovanje o 

mehanizaciji in 
porabi energije v 

gozdarstvu 

GOZD-MEHAN/L 

Opremljenost s stroji, 

poraba energije in 

struktura opravljenih 
delovnih ur, sečnja, 

prevoz in dodelava 

gozdnih sortimentov. 

Spremljanje porabe 

energije in opravljenih 

gozdnih del. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. Metodološko 

delo na raziskovanju 

glede uskladitve 
raziskovanja z okoljskimi 

računi ter ERG. 

Poslovni subjekti, ki 

izvajajo gozdna dela. 

15.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.07.01.04 Letno statistično 

raziskovanje o 
upravljanju s prosto 

živečim živalstvom 

LOV/L 

Struktura odstrela po 

ekoloških enotah, ocena 
številčnosti vrst, lovski 

objekti, lovne površine, 

lovci, ohranitev, obnova 
in izboljšanje habitatov.  

Spremljanje upravljanja 

populacij divjih živali. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Zavod za gozdove, 

poslovni subjekti s 
področja lovstva, lovske 

družine, pristojni upravni 

organi. 
31.05. 

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 4.07.01.05 Statistično 
raziskovanje o 

zdravstvenem 

stanju gozdov 

GOZD-ZDRV/L 

Osutost drevesnih 
krošenj, prirastek po 

stopnjah osutosti, foliarne 

in talne analize. 

Spremljanje 
zdravstvenega stanja 

gozdov. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Gozdarski inštitut 
Slovenije. 

15.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

                        

  4.07.02 Ekonomski računi 

za gozdarstvo 

                  

SURS 4.07.02.01 Ekonomski računi 

za gozdarstvo 
ERG 

ERG so satelitski računi, 

izpeljani iz nacionalnih 
računov, ki zagotavljajo 

dopolnilne informacije in 

dodatna izhodišča 
prilagojena posebni 

naravi gozdarske 

dejavnosti. Izdelani so po 

metodologiji ERK/ERG 

97 Rev. 1.1, ki temelji na 

ESR 95 oz. SNR 93. ERG 
nimajo zakonske podlage, 

glavni razlog za izdelavo 

so bile potrebe domačih 
uporabnikov za vodenje 

politike na področju 

gozdarstva ter zahtev 
Eurostata. Izračunane 

postavke računa 

proizvodnje in dohodka 
omogočajo mednarodno 

primerjavo ter primerjavo 

z drugimi dejavnostmi 
znotraj nacionalnega 

gospodarstva.  

Glavni namen ERG je 

analiza proizvodnega 
procesa in primarnega 

dohodka, ki ga ustvarja 

gozdarstvo 

Priprava, prevzem in 

obdelava podatkov, 
objava rezultatov. 

Prednost bo imelo delo na 

področju investicij v 
gozdarstvu. 

Administrativni viri: 

Zavod za gozdove 
Slovenije, MKGP, Sklad 

Kmetijskih zemljišč, 

DURS;  
lastni viri SURS-a.  

Avgust 2011. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  4.08 Statistika ribištva                   

  4.08.01 Statistika ribištva                   



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 4.08.01.01 Ribištvo - delovno 

aktivne osebe in 
proizvodne 

zmogljivosti v 

ribištvu 
RIB-MOR/L 

Podatki o delovno 

aktivnih osebah v 
morskem gospodarskem 

ribolovu in akvakulturi, 

ribiških plovilih in 
opremi ter o proizvodnih 

zmogljivostih v 

akvakulturi.  

Spremljanje stanja v 

gospodarskih dejavnostih 
ribištva glede števila in 

strukture delovno 

aktivnih oseb ter njihovih 
proizvodnih zmogljivosti.  

Priprava in izvedba 

raziskovanja; prevzem 
administrativnih podatkov 

o proizvodnih 

zmogljivostih, obdelava 
podatkov o delovno 

aktivnih osebah, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

MKGP in ZZRS, lastni 
viri SURS-a: SRDAP.  

Junij 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Plovila: 

31994R0109; 
delovno 

aktivne osebe: 

partnersko 
sodelovanje 

SURS 4.08.01.02 Statistično 

raziskovanje o 

morskem ribištvu 

RIB-MOR 

Ulov in iztovor ribjih 

proizvodov (morski 

gospodarski ribolov). 

Spremljanje morskega 

gospodarskega ribolova. 

Prevzem podatkov o 

iztovoru in o cenah ribjih 

proizvodov ter objava 

podatkov.  

Administrativni viri: 

MKGP, ZZRS  

30. marec za preteklo 

leto; 31. maj za preteklo 

leto 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32001R1638, 

32006R1921, 

32009R0216, 

spremenjena 

SURS 4.08.01.03 Letno statistično 

raziskovanje o 
vzreji vodnih 

organizmov in 

športnem ribolovu  
RIB-SLV/L 

Ribogojstvo: prireja 

tržnih rib in mladic in 
odkupne cene rib ter 

drugi podatki potrebni za 

spremljanje ribogojstva. 
Športni ribolov v 

kopenskih vodah: 

turistično-športni ribolov 
po vrstah rib.  

Spremljanje vzreje 

vodnih organizmov in 
športnega ribolova v 

kopenskih vodah. 

Izvedba raziskovanja; 

prevzem administrativnih 
podatkov (MKGP in 

ZZRS) in objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

MKGP in Zavod za 
ribištvo Slovenije. 

Julij 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0762  

                        

  5 Medpodročne 

statistike 

                  

  5.01 Statistika za 

analizo poslovnih 

ciklov 

                  

  5.01.01 Ankete o poslovnih 

tendencah 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.01.01.01 Anketa o poslovnih 

tendencah v 
predelovalnih 

dejavnostih 

PA-IND/M 

Ocena gibanja 

proizvodnje, raven 
izvoznih in skupnih 

naročil, raven zalog 

končnih izdelkov, 
proizvodna pričakovanja, 

pričakovane cene, 

pričakovano 
zaposlovanje, 

pričakovana izvozna 
naročila in skupno 

povpraševanje, število 

mesecev zagotovljene 
proizvodnje. 

Mesečno pridobivanje 

informacij o trenutnih 
stanjih glavnih 

ekonomskih kazalnikov 

ter ocenitev njihovega 
gibanja v naslednjih 

mesecih. Rezultati anket 

so osnova za izračun 
kazalnika zaupanja v 

predelovalnih dejavnostih 
in kazalnika gospodarske 

klime, ki vključuje poleg 

kazalnika zaupanja v 
predelovalnih dejavnostih 

tudi kazalnik zaupanja 

potrošnikov in kazalnike 
zaupanja v trgovini na 

drobno, storitvenih 

dejavnostih in 
gradbeništvu. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti 

s področja predelovalnih 
dejavnosti. 

Do 15. v mesecu za 

tekoči mesec.  

Prostovoljno Mesec Mesečna 5 delovnih dni 

pred koncem 
meseca 

opazovanja. 

52006XC1012

(01); 
partnersko 

sodelovanje.  

SURS 5.01.01.02 Anketa o poslovnih 

tendencah v 
predelovalnih 

dejavnostih 

PA-IND/ČL 

Omejitveni dejavniki v 

proizvodnji, ustreznost 
proizvodnih zmogljivosti 

glede na pričakovano 

povpraševanje, stopnja 

izkoriščenosti 

zmogljivosti, konkurenčni 
položaj na domačem trgu, 

trgih držav članic EU in 

na trgih zunaj EU, obseg 
novih naročil. 

Četrtletno pridobivanje 

informacij o glavnih 
ekonomskih kazalnikih, 

pomembnih za analizo 

poslovnega cikla. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti 

s področja predelovalnih 
dejavnosti. 

Do 15. v mesecu 

opazovanja.  

Prostovoljno Prvi mesec 

četrtletja 

Četrtletna 5 delovnih dni 

pred koncem 
obdobja 

opazovanja 

52006XC1012

(01); 
partnersko 

sodelovanje.  

SURS 5.01.01.03 Anketa o poslovnih 

tendencah - 
investicije v 

industriji 
PA-INV/PL 

Investicije v industriji: 

načrtovana in uresničena 
investicijska vlaganja v 

osnovna sredstva, sedanja 
in načrtovana struktura 

investicij, razlogi za 

neinvestiranje, sedanje in 
pričakovano poslovno 

stanje, sedanji in 

pričakovani vplivi 
povpraševanja, 

razpoložljivost finančnih 

virov in pričakovanega 
dobička ter tehničnih in 

drugih dejavnikov na 

investicije. 

Pridobivanje informacij o 

obsegu in strukturi 
investicijskih vlaganj, 

vplivih različnih 
dejavnikov na 

investiranje in poslovnem 

stanju podjetij. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti 

s področja predelovalnih 
dejavnosti. 

Do 15. v mesecu 
opazovanja.  

Prostovoljno Marec ali april 

in oktober ali 
november. 

Polletna 5 delovnih dni 

pred koncem 
obdobja 

opazovanja. 

52006XC1012

(01); 
partnersko 

sodelovanje.  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.01.01.04 Anketa o poslovnih 

tendencah v 
trgovini na drobno 

PA-TRG/M 

Ocena poslovnega 

položaja, obsega zalog, 
prodaje, prodajnih cen, 

obsega skupne nabave, 

pričakovanega 
poslovnega položaja, 

pričakovanih zalog, 

pričakovanih prodajnih 
cen, pričakovane prodaje 

ter glavnih ovir za 
izboljšanje sedanjega 

položaja. 

Mesečno pridobivanje 

informacij o trenutnih 
stanjih glavnih 

ekonomskih kazalnikov 

ter ocenitev njihovega 
gibanja v naslednjih 

mesecih. Rezultati anket 

so osnova za izračun 
kazalnika zaupanja v 

trgovini na drobno in 
kazalnika gospodarske 

klime, ki vključuje poleg 

kazalnika zaupanja v 
trgovini na drobno tudi 

kazalnik zaupanja 

potrošnikov in kazalnike 
zaupanja v gradbeništvu, 

predelovalnih in 

storitvenih dejavnostih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti 

s področja trgovine na 
drobno in trgovine, 

popravil motornih vozil. 

Do 15. v mesecu za 
tekoči mesec.  

Prostovoljno Mesec Mesečna 5 delovnih dni 

pred koncem 
meseca 

opazovanja. 

52006XC1012

(01); 
partnersko 

sodelovanje.  

SURS 5.01.01.05 Anketa o poslovnih 

tendencah v 

gradbeništvu 
PA-GRAD/M 

Ocena obsega gradbenih 

del, naročil, zaposlovanja, 

cen, tehničnih 
zmogljivosti glede na 

pričakovano 

povpraševanje, 

zagotovljenega dela, 

poslovnega stanja, 
pričakovanih skupnih 

naročil, pričakovanega 

zaposlovanja, 
pričakovanih cen ter 

omejitvenih dejavnikov v 

gradbeništvu. 

Mesečno pridobivanje 

informacij o trenutnih 

stanjih glavnih 
ekonomskih kazalnikov v 

gradbeništvu in ocenitev 

njihovega gibanja v 

naslednji mesecih. 

Rezultati anket so osnova 
za izračun kazalnika 

zaupanja v gradbeništvu 

in kazalnika gospodarske 
klime, ki vključuje poleg 

kazalnika zaupanja v 

gradbeništvu tudi 
kazalnik zaupanja 

potrošnikov in kazalnike 

zaupanja v trgovini na 
drobno, predelovalnih in 

storitvenih dejavnostih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti 

s področja gradbeništva. 

Do 15. v mesecu za 
tekoči mesec.  

Prostovoljno Mesec Mesečna 5 delovnih dni 

pred koncem 

meseca 
opazovanja. 

52006XC1012

(01); 

partnersko 
sodelovanje.  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.01.01.06 Anketa o poslovnih 

tendencah v 
storitvenih 

dejavnostih 

PA-STOR/M 

Ocena poslovnega 

položaja, sedanje in 
pričakovano 

povpraševanje, sedanje in 

pričakovano 
zaposlovanje, cenovna 

pričakovanja in 

omejitveni dejavniki. 

Mesečno pridobivanje 

informacij o trenutnih 
stanjih glavnih 

ekonomskih kazalnikov 

ter ocenitev njihovega 
gibanja v naslednjih 

mesecih. Rezultati anket 

so osnova za izračun 
kazalnika zaupanja v 

storitvenih dejavnostih in 
kazalnika gospodarske 

klime, ki vključuje poleg 

kazalnika zaupanja v 
storitvenih dejavnostih 

tudi kazalnik zaupanja 

potrošnikov in kazalnike 
zaupanja v trgovini na 

drobno, gradbeništvu in 

predelovalnih 
dejavnostih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti 

s področij storitvenih 
dejavnosti. 

Do 15. v mesecu za 

tekoči mesec.  

Prostovoljno Mesec Mesečna 5 delovnih dni 

pred koncem 
meseca 

opazovanja. 

52006XC1012

(01); 
partnersko 

sodelovanje.  

                        

  5.02 Trajnostni razvoj                   

  5.02.01 Trajnostni razvoj                   

SURS 5.02.01.01 Kazalniki 

trajnostnega razvoja 

Spremljanje trajnostnega 

razvoja v Sloveniji. 

Spremljanje in 
sodelovanje pri procesu 

izbora in priprave 

kazalnikov trajnostnega 
razvoja na Eurostatu. 

Podpora in sodelovanje 

pri pripravi poročila o 
napredku. 

Spremljanje trajnostnega 

razvoja v Sloveniji in EU.  

Osvežitev kazalnikov 

trajnostnega razvoja na 

spletni strani SURS. 
Sodelovanje v delovni 

skupini za kazalnike 

trajnostnega razvoja na 
Eurostatu. Sodelovanje s 

Službo Vlade za razvoj pri 

pripravi poročila o 
napredku glede 

uresničevanja prenovljene 

Strategije trajnostnega 

razvoja v EU.  

Lastni viri in preračuni 

SURS-a. 

n.s. Preteklo leto 

in 

razpoložljiva 
predhodna 

leta. 

Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Sustainable 

Development 

Strategy DOC 
10917/06 

                        

  5.03 Statistike okolja in 

kazalniki 

                  

  5.03.01 Statistika 

odpadkov in 

recikliranja 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.03.01.01 Letno statistično 

raziskovanje o 
nastajanju 

odpadkov v 

proizvodnih in 
storitvenih 

dejavnostih 

ODP 

Nastajanje odpadkov v 

proizvodnih in storitvenih 
dejavnostih. Ravnanje z 

nastalimi količinami 

odpadkov po vrstah 
odpadkov, kamor 

prištevamo interno 

predelavo, interno 
odstranjevanje, 

skladiščenje odpadkov, 
odpadke oddane drugim 

na področju Slovenije, 

izvoz odpadkov v države 
članice EU, izvoz 

odpadkov v države izven 

EU območja ter količine 
odpadkov prodane 

trgovcem odpadkov. 

Interno ravnanje je 
razdeljeno še na 

posamezne postopke 

ravnanja (predelava, 
odstranjevanje in začasno 

skladiščenje). 

Pridobivanje podatkov o 

vrstah in količinah 
odpadkov ter o načinih 

ravnanja z njimi v 

proizvodnih in storitvenih 
dejavnostih gospodarstva. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti s 

področja dejavnosti A do 
S po SKD 2008 z več kot 

10 zaposlenimi ali če 

presegajo zakonsko 
določen prag količine 

nastalih odpadkov. 

31.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002R2150 

SURS 5.03.01.02 Letno statistično 

raziskovanje o 

zbiranju odpadkov 
iz proizvodnih in 

storitvenih 

dejavnosti 
ODP-Z 

Zbiranje odpadkov iz 

proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti ter iz tujine 
(uvoz). Vrste in količine 

odpadkov, zbranih ali 

prevzetih od drugih in 
načini ravnanja z 

zbranimi odpadki 

(začasno skladiščenje, 
oddano drugim na 

območju Slovenije, 

izvoz). 

Pridobivanje podatkov o 

vrstah in količinah od 

drugih zbranih - prevzetih 
odpadkov ter njihovih 

nadaljnjih tokovih. Zajeta 

sta tudi uvoz in izvoz 
odpadkov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki so 

zbiralci odpadkov in 

imajo odločbo ARSO o 
vpisu v evidenco 

zbiralcev odpadkov. 

31.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32002R2150 

SURS 5.03.01.03 Letno statistično 

raziskovanje o 
predelavi/odstranjev

anju odpadkov 

ODP-P 

Načini predelave ali 

odstranjevanja odpadkov, 
prevzetih od drugih 

imetnikov iz Slovenije ali 

tujine. Količine zbranih 
ali prevzetih odpadkov in 

količine namenjene 

predelavi in 
odstranjevanju odpadkov 

po vrstah odpadkov. 

Pridobivanje podatkov o 

vrstah in količinah 
predelanih/odstranjenih 

odpadkov ter o načinih 

predelave/odstranjevanja. 
Zajet je tudi uvoz 

odpadkov, namenjenih 

predelavi oz. 
odstranjevanju. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki so 

predelovalci ali 
odstranjevalci odpadkov 

in imajo okoljevarstveno 

dovoljenje ARSO za 
predelavo ali 

odstranjevanje odpadkov.  

31.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002R2150 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.03.01.04 Letno statistično 

raziskovanje o 
zbranih komunalnih 

odpadkih 

KO-Z 

Javni odvoz komunalnih 

odpadkov ter načini 
ravnanja z njimi. Ločeno 

zbrane frakcije, odpadki 

iz vrtov in parkov in 
drugi komunalni odpadki 

po vrstah, izvoru, 

odstranjevanju, predelavi 
in oddaji drugim. Javni 

odvoz odpadkov po 
občinah z deležem 

prebivalstva. 

Pridobivanje podatkov o 

javnem zbiranju in 
odvozu komunalnih 

odpadkov po vrstah 

odpadkov ter po občinah 
in o načinih ravnanja z 

zbranimi odpadki, tudi z 

izvozom odpadkov.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki jim 

je občina dodelila pravico 
izvajanja javne 

gospodarske službe 

zbiranja in odvoza 
komunalnih odpadkov.  

31.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002R2150 

SURS 5.03.01.05 Letno statistično 
raziskovanje o 

količinah odpadkov 

pripeljanih na 
odlagališča 

KO-U 

Vrste odpadkov in izvor 
odpadkov pripeljanih na 

odlagališča odpadkov ter 

načini odstranjevanja in 
predelave odpadkov. 

Pridobivanje podatkov o 
količinah odpadkov 

pripeljanih na odlagališče 

ter o količinah odloženih 
odpadkov, količinah 

uporabljenih za prekrivko 

in ostalih načinih 
ravnanja z njimi. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki so 
upravitelji odlagališč.  

31.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32002R2150 

                        

  5.03.03 Statistika uporabe 

vode in izpustov v 

vodo 

                  

SURS 5.03.03.01 Letno statistično 
raziskovanje o 

izkoriščanju voda v 

rudarstvu, 
predelovalnih 

dejavnostih, oskrbi 

z električno energije 
in oskrbi z vodo 

VOD-UVI 

Zajem in dobava vode; 
uporaba sveže, ponovno 

uporabljene in 

recirkulacijske vode po 
namenu; prečiščevanje in 

izpuščanje 

odplak;uporaba blata iz 
čistilnih naprav.  

Spremljanje stanja 
izkoriščanja vodnih virov, 

uporabe vode ter 

odvajanja in 
prečiščevanja odplak v 

rudarstvu, predelovalnih 

dejavnostih, oskrbi z 
elektriko in oskrbi z 

vodo. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti s 
področja rudarstva, 

predelovalnih dejavnosti, 

oskrbe z elektriko, plinom 
in vodo. 

11.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32000L0060 

SURS 5.03.03.02 Letno statistično 

raziskovanje o 

javnem vodovodu 
VOD-V 

Količine zajete vode po 

vodnih virih, količine 

distribuirane pitne vode 
po končnih uporabnikih 

ter količine izgub, podatki 

o vodovodnih sistemih 
(dolžina, število 

priključkov, število 

hidrantov). 

Spremljanje zagotavljanja 

in porabe pitne vode. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo s proizvodnjo 

in distribucijo vode ter 
upravljajo javni vodovod. 

14.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31998L0083, 

32000L0060. 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.03.03.03 Letno statistično 

raziskovanje o javni 
kanalizaciji 

VOD-K 

Spremljanje odpadnih 

vod po viru 
onesnaževanja, po 

stopnjah čiščenja, po 

mestu izpusta ter 
podatkov o kanalizaciji 

(dolžina omrežja, vrsta 

sistema, število 
priključkov, število 

uličnih požiralnikov) 

Spremljanje odpadnih 

vod. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Upravljavci javne 

kanalizacije.  
12.04. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31991L0271 

SURS 5.03.03.04 Letno statistično 

raziskovanje o 

namakalnih 
sistemih 

VOD-N 

Površine zemljišč 

namakalnih sistemov; 

voda za namakanje po 
vrstah vodnih virov; 

količina načrpane in 

porabljene vode za 
namakanje; površina 

namakanih zemljišč; 

zemljišča po načinu 
namakanja; namakanje po 

vrstah kmetijskih zemljišč 

in po vrstah namakanih 
kultur. 

Spremljanje namakalnih 

sistemov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Upravljavci namakalnih 

sistemov. 

04.03. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32000L0060 

                        

  5.03.04 Statistika emisij                   

SURS 5.03.04.01 Podatki o emisijah 
toplogrednih plinov 

Emisije toplogrednih 
plinov - Poročilo o 

emisijah toplogrednih 

plinov po okvirni 
konvenciji Združenih 

narodov o spremembi 

podnebja (UNFCCC 
Greenhouse Gas 

Emissions Reporting).  

Spremljanje emisij 
toplogrednih plinov.  

Pridobitev 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 
ARSO. 

01.09. 

Obvezno Predpreteklo 
leto 

Letna 22 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

                        

  5.03.06 Statistika izdatkov 

za varstvo okolja 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.03.06.01 Letno statistično 

raziskovanje o 
izdatkih za varstvo 

okolja 

OKI 

Podatki o investicijah, 

tekočih izdatkih za 
varstvo okolja in 

prihodkih od aktivnosti v 

zvezi z varstvom okolja 
po panogah dejavnosti 

investitorja in po namenu 

(varstvo zraka in klime, 
upravljanje odpadnih 

voda, ravnanje z odpadki, 
varstvo in izboljšava tal, 

podtalnice in površinskih 

voda, varstvo pred 
hrupom in vibracijami, 

varstvo biotske 

raznovrstnosti in 
pokrajine, raziskave in 

razvoj). 

Obračunavanje 

makroekonomskih 
agregatov; mednarodno 

poročanje, izpolnjevanje 

SBS uredbe. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

V vzorec izbrane pravne 

osebe (01 - 99 po SKD 
2008, razen panog 36, 37, 

38 in 39) in fizične osebe 

ter drugi investitorji. 
25.05. 

Obvezno Preteklo leto Letna 18 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0295 

 

SURS 5.03.06.02 Letno statistično 
raziskovanje o 

izdatkih za varstvo 

okolja pri izvajalcih 
javnih služb varstva 

okolja 

OKI-S 

Spremljanje podatkov o 
okoljskih izdatkih 

specializiranih izvajalcev 

(panoge dejavnosti 36, 
37, 38, 39 po SKD 2008). 

Obračunavanje 
makroekonomskih 

agregatov; mednarodno 

poročanje. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrane enote iz panog 
dejavnosti 36, 37, 38 in 

39 po SKD 2008 ter 

enote, ki se ukvarjajo s 
storitvami v zvezi z 

varstvom okolja 

(sekundarna, pomožna 

dejavnost). 

25.05. 

Obvezno Preteklo leto Letna 18 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0295 
 

                        

  5.03.99 Statistika škode 

zaradi 

elementarnih 

nesreč 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.03.99.01 Letno statistično 

raziskovanje o 
oceni škode, ki so 

jo povzročile 

elementarne nesreče 
ELNES 

Znesek ocenjene škode na 

poškodovanih in uničenih 
sredstvih po vrsti 

materialnih dobrin, 

sektorju lastnine, 
področjih dejavnosti in 

vzrokih nastanka škode 

(poplava, potres, požar, 
suša, neurje, toča, pozeba, 

žled, drsenje tal in snega, 
epidemije nalezljivih 

bolezni pri ljudeh, 

epizootije (bolezni živali), 
škoda zaradi različnih 

škodljivcev in bolezni, 

ekološke nesreče in 
drugo) ter po datumu 

nastanka škode. 

Obračunavanje 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

MKGP-FURS, Uprava 
RS za zaščito in 

reševanje, Zavod za 

gozdove RS. 
30.06. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32005D0160 

                        

  5.04 Regionalne 

statistike 

                  

  5.04.02 Regionalni 

kazalniki 

                  

SURS 5.04.03.01 Regionalno-

analitski statistični 
kazalniki za 

različna vsebinska 

področja in 
teritorialne ravni. 

Oblikovanje in uporaba 

(predstavitev) kazalnikov 
za statistike razvoja 

podeželja, strukturne 

sklade EU, regionalni 
razvoj, publikacije z 

regionalno vsebino in 

druge različne projekte.  

Oblikovanje kazalnikov 

za statistike razvoja 
podeželja, usmerjanje, 

spremljanje in 

vrednotenje regionalnega 
razvoja, regionalne 

analize, različne projekte. 

Predstavitev primerljivih 
regionalnih podatkov 

(kazalnikov) splošni in 

strokovni javnosti. 

Udeležba na strokovnih 

sestankih, delavnicah, 
seminarjih vseh 

omenjenih institucij; 

dajanje predlogov, pobud; 
uporaba rezultatov dela 

pri pripravi publikacij z 

regionalno tematiko. 

Različni administrativni 

viri in lastni viri SURS-a. 

Obvezno Preteklo leto 

in 
razpoložljiva 

predhodna 

leta. 

Letna Podatki bodo 

objavljeni v 
skladu s 

koledarjem 

objav. 
 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  5.04.04 Urbana statistika                   



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.04.04.01 Urban Audit Urban Audit je projekt 

Eurostata, s katerim se 
zbirajo primerljivi 

podatki za evropska 

mesta. Na njihovi osnovi 
se lahko natančneje 

opredeli vloga mest na 

ravni EU, primerja mesta 
med seboj ter ugotavlja 

razlike znotraj samih 
mest.  

Namen projekta UA je 

zbiranje primerljivih 
podatkov o kakovosti 

bivanja v evropskih 

mestih ter izgradnja 
evropske podatkovne 

zbirke urbanih statistik za 

glavna in večja mesta v 
EU. Poleg tega pa tudi 

oblikovanje temeljev za 
vzpostavitev rednega 

zbiranja statističnih 

podatkov za mestna 
območja, ki naj bi postala 

del Evropskega 

statističnega sistema.  

V letu 2011 bo SURS 

nadaljeval z zbiranjem 
podatkov v okviru faze 

Urban Audit 2009-2010. 

Za leto 2011 so ostale 
naslednje naloge: priprava 

vmesnega poročila, 

zbiranje podatkov za letno 
zbirko (referenčno leto 

2009), sodelovanje pri 
validaciji podatkov, 

priprava končnega 

poročila. 

Večinoma lastni viri 

SURS-a. Nekaj podatkov 
SURS pridobi tudi od 

drugih institucij (ARSO, 

Občina Ljubljana, Občina 
Maribor, MNZ - Policija, 

IVZ).  

V skladu z 
razpoložljivostjo 

podatkov po vsebinskih 
področjih. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 

                        

  5.05 Znanost in 

tehnologija 

                  

  5.05.01 Statistika 

raziskovalno 

razvojne 

dejavnosti 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.05.01.01 Statistično 

raziskovanje o 
raziskovalno 

razvojni dejavnosti 

v podjetjih in 
gospodarskih 

družbah 

R-RD-PS 

Raziskovanje temelji na 

usklajenih konceptih in 
definicijah iz mednarodne 

OECD Fraskatske 

metodologije. Zbirajo se 
podatki o izvajanju 

raziskovalno-razvojne 

dejavnosti (RR) v 
poslovnem sektorju: o 

kadrovskem potencialu, 
ki deluje na raziskovalno-

razvojnem področju, o 

bruto izdatkih za RR po 
virih financiranja in vrsti 

porabe, o dokončanih in 

nedokončanih 
raziskovalnih delih. 

Podatki se razvrščajo po 

dejavnosti izvajalcev RR 
dejavnosti, znanstveno-

tehnoloških disciplinah, 

vrsti raziskovanj, 
družbeno-ekonomskih 

ciljih ter za zaposlene po 

poklicnih skupinah, 

ravneh izobrazbe, 

državljanstvu, vključno z 

mobilnostjo.  

Spremljanje stanja na 

področju raziskovalno-
razvojne dejavnosti v 

poslovnem sektorju za 

podporo izvajanju, 
spremljanju in 

načrtovanju politik na 

področju znanosti in 
tehnologije na nacionalni 

ravni in na ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti z 

registrirano RR 
dejavnostjo, poslovni 

subjekti, ki imajo 

raziskovalno-razvojno 
dejavnost organizirano v 

posebni enoti, oddelku, 

skupini, ter poslovni 
subjekti, ki so v 

preteklem letu prejeli 
državne subvencije za RR 

dejavnost.  

April  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32003D1608 

SURS 5.05.01.02 Statistično 

raziskovanje o 
državnih 

proračunskih 

sredstvih za 
raziskovalno-

razvojno dejavnost 

R-RD-D 

V skladu s Fraskatsko 

metodologijo se s tem 
raziskovanjem pridobijo 

podatki o višini 

planiranih in realiziranih 
državnih proračunskih 

sredstvih za RR po 

sektorjih, vedah ter 
družbeno-ekonomskih 

ciljih.  

Pridobivanje podatkov o 

višini planirane in 
realizirane državne 

podpore raziskovalno-

razvojni dejavnosti za 
podporo izvajanju, 

spremljanju in 

načrtovanju politik na 
področju znanosti in 

tehnologije na nacionalni 

ravni in na ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Vsa ministrstva. 

November 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32003D1608 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.05.01.03 Kariera doktorjev 

znanosti 

Osebne karakteristike 

doktorjev znanosti 
(EMŠO, spol, starost, kraj 

rojstva, državljanstvo, 

stalno prebivališče), 
podatki o izobraževanju, 

povezanem s pridobitvijo 

doktorata znanosti, 
podatki v povezavi z 

zaposlitvijo -osnovno , 
dodatno, predhodno 

(zaposlitveni status, 

naziv, dejavnost 
delodajalca, leto, država, 

sektor zaposlitve, naziv 

delovnega mesta in opis 
dela, poklic, oblika 

zaposlitve, število ur dela 

na teden, ali je delo 
vključevalo poučevanje in 

obseg le tega), podatki o 

zadovoljstvu z osnovno 
zaposlitvijo, podatki v 

povezavi z mobilnostjo 

po doktoriranju, podatki v 

povezavi z izkušnjami 

povezanimi s kariero.  

Pridobitev mednarodno 

primerljivih podatkov za 
spremljanje 

demografskih, 

zaposlitvenih in kariernih 
karakteristik doktorjev 

znanosti s kombinacijo 

razpoložljivih podatkov iz 
obstoječih evidenc in 

anketiranja doktorjev 
znanosti. 

Obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

SRDAP, baza 
brezposelnih, Popis2002, 

register prebivalstva, stat. 

raziskovanja o 
diplomantih/doktorjih 

znanosti; doktorji 

znanosti (anketa). 

n.s. Predpreteklo 

leto 

Dvoletna, 

predvidoma 

18 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.05.01.04 Statistično 

raziskovanje o 
raziskovalno-

razvojni dejavnosti 

zasebnih 
raziskovalcev 

R-RD-ZR 

Raziskovanje temelji na 

usklajenih konceptih in 
definicijah iz mednarodne 

OECD Fraskatske 

metodologije. Zbirajo se 
podatki o raziskovalno-

razvojni dejavnosti 

zasebnih raziskovalcev, ki 
predstavljajo jedro 

zasebnega nepridobitnega 
sektorja:o njihovem 

državljanstvu, spolu, 

starosti, ravni izobrazbe, 
o področju oz. 

znanstveno-tehnološki 

disciplini na kateri 
delujejo, o dokončanih in 

nedokončanih delih, o 

objavljenih znanstvenih 
in strokovnih člankih, o 

finančnih sredstvih za 

raziskovalno-razvojno 
dejavnost po virih in 

namenih porabe. Podatki 

se razvrščajo po vrstah 

raziskovanj, po 

znanstveno-tehnoloških 

disciplinah in po 
družbeno-ekonomskih 

ciljih. 

Ugotavljanje stanja na 

raziskovalno-razvojnem 
področju v zasebnem 

nepridobitnem sektorju za 

podporo izvajanju, 
spremljanju in 

načrtovanju politik na 

področju znanosti in 
tehnologije na nacionalni 

ravni in na ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Zasebni raziskovalci, ki 

opravljajo raziskovalno-
razvojno dejavnost kot 

zasebniki in so vpisani v 

register zasebnih 
raziskovalcev, ki jih vodi 

ministrstvo, pristojno za 

znanost. 
April  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32003D1608 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.05.01.05 Statistično 

raziskovanje o 
raziskovalno-

razvojni dejavnosti 

zavodov in ustanov 
R-RD-JRZ 

Raziskovanje temelji na 

usklajenih konceptih in 
definicijah iz mednarodne 

OECD Fraskatske 

metodologije. Zbirajo se 
podatki o izvajanju 

znanstveno raziskovalne 

in raziskovalno-razvojne 
dejavnosti v državnem 

sektorju: o kadrovskem 
raziskovalno-razvojnem 

potencialu državnega 

sektorja, o bruto izdatkih 
za RR po virih in 

namenih, dokončanih in 

nedokončanih 
raziskovalnih delih, 

naročnikih zanje, o 

objavljenih strokovnih 
člankih in znanstvenih 

monografijah. Podatki se 

razvrščajo po znanstveno-
tehnoloških disciplinah, 

vrstah raziskovanj, 

družbeno-ekonomskih 

ciljih, ter, za zapolsene, 

po poklicnih skupinah, 

ravneh izobrazbe, 
znanstvenih nazivih, 

državljanstvu, vključno z 

mobilnostjo. 

Spremljanje stanja na 

področju raziskovalno-
razvojne dejavnosti v 

državnem sektorju za 

podporo izvajanju, 
spremljanju in 

načrtovanju politik na 

področju znanosti in 
tehnologije na nacionalni 

ravni in na ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Zavodi in ustanove vseh 

oblik (zavodi, javni 
zavodi, zavodi s pravico 

javnosti, skupnosti 

zavodov in javni 
raziskovalni zavodi).  

April  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

opazovanem 
obdobju. 

32003D1608 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.05.01.06 Statistično 

raziskovanje o 
raziskovalno-

razvojni dejavnosti 

visokošolskih 
zavodov 

R-RD-VŠZ 

Raziskovanje temelji na 

usklajenih konceptih in 
definicijah iz mednarodne 

OECD Fraskatske 

metodologije. Zbirajo se 
podatki o izvajanju 

znanstvenoraziskovalne 

in raziskovalno-razvojne 
dejavnosti v 

visokošolskem sektorju:o 
kadrovskem potencialu, 

ki deluje na znanstveno 

raziskovalnem področju, 
bruto izdatkih za RR po 

virih financiranja in po 

namenih porabe, 
dokončanih in 

nedokončanih 

raziskovalnih delih, 
naročnikih zanje, o 

objavljenih znanstvenih 

in strokovnih člankih in 
znanstvenih 

monografijah. Podatki se 

razvrščajo po področjih 

znanosti ter znanstvenih 

disciplinah, vrsti 

raziskovanj, družbeno-
ekonomskih ciljih, ter, za 

zaposlene, po poklicnih 

skupinah, znanstvenih 
nazivih, ravneh 

izobrazbe, ter po 

državljanstvu, vključno z 
mobilnostjo. 

Spremljanje stanja na 

znanstvenoraziskovalnem 
področju v visokošolskem 

sektorju za podporo 

izvajanju, spremljanju in 
načrtovanju politik na 

področju znanosti in 

tehnologije na nacionalni 
ravni in na ravni EU. 

Izvedba raziskovanja, 

obdelava, objava 
podatkov. 

Javni visokošolski zavodi 

(univerze, fakultete, 
umetniške akademije in 

visoke strokovne šole) ter 

samostojni visokošolski 
zavodi. 

April  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

opazovanem 
obdobju. 

32003D1608 

                        

  5.05.02 Statistika inovacij                   



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.05.02.01 Statistično 

raziskovanje o 
inovacijski 

dejavnosti v 

predelovalni 
dejavnosti in 

izbranih storitvenih 

dejavnostih 
INOV-P-S 

Raziskovanje je v skladu 

z OECD metodologijo 
Oslo in mednarodnimi 

priporočili Eurostata. 

Zbirajo se podatki o tem, 
koliko podjetij se ukvarja 

z inovacijsko dejavnostjo, 

koliko sredstev je bilo 
vloženih v ta namen, 

kateri viri informacij so 
bili za podjetje pomembni 

pri inovacijski dejavnosti 

ter ali so podjetja pri 
inovacijski dejavnosti 

sodelovala. Raziskovanje 

zajema inovacije, ki so jih 
podjetja uvedla v 

opazovanem triletnem 

obdobju. 

Namen vprašalnika je 

pridobiti osnovne 
mednarodno primerljive 

podatke o inovacijski 

dejavnosti. Zbrani 
podatki omogočajo 

podporo za izvajanje, 

spremljanje in 
načrtovanje politik na tem 

področju na nacionalni 
ravni in na ravni EU. 

Sodelovanje z Eurostatom 

v zvezi s pripravo vsebine 
raziskovanja za obdobje 

2008-2010 (v skladu s 

CIS 2010), priprava 
raziskovanja, zbiranje in 

obdelava podatkov. 

Poslovni subjekti, s 

področja predelovalnih in 
izbranih storitvenih 

dejavnosti. 

Maj  

Obvezno Pretekla tri 

leta 

Dvoletna 15 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32003D1608 

                        

  5.06 Geografske in 

lokalne 

informacije 

                  

  5.06.01 Geografski 

informacijski 

sitem (GISCO) 

                  

SURS 5.06.01.01 Tematska 

kartografija 

Prikazovanje statističnih 

podatkov na tematskih 
kartah za potrebe SURS-a 

in za zunanje naročnike. 

Kartografska podpora 
različnim 

regionalizacijam 

Slovenije. 

Nazoren in razumljiv 

način predstavitve 
statističnih podatkov v 

publikacijah in na 

spletnih straneh. 
Izpolnjevanje naročil 

zunanjih uporabnikov. 

Prikazovanje in objava 

statističnih podatkov na 
tematskih kartah v 

publikacijah in na spletnih 

straneh SURS-a; 
prikazovanje in 

posredovanje statističnih 

podatkov zunanjim 
naročnikom. Raziskovanje 

novih možnih načinov 

prikaza statističnih 
podatkov na tematskih 

kartah, implementacija v 

orodju Map Info. 

Lastni viri SURS-a, 

pooblaščeni izvajalci, 
odvisno od statističnega 

področja. 

Obvezno Različno glede 

na vrsto 
obravnavanih 

podatkov. 

Letna Podatki bodo 

objavljeni v 
skladu s 

koledarjem 

objav. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.06.01.02 Geokodirane baze 

podatkov, 
kartografsko 

prikazovanje, 

posredovanje, 
objava podatkov 

STAT-GIS 

Prikazovanje in 

posredovanje podatkov v 
geografskem prostoru; 

geokodiranje 

nepremičninskih in 
administrativnih enot in 

tekoč prevzem podatkov 

iz raznih virov (datoteke 
ali sloji); izkazovanje in 

posredovanje podatkov. 
Sledenje zahtevam 

direktive INSPIRE 

(infrastruktura za 
prostorske informacije v 

Evropi). GIS analize in 

GIS podpora notranjim 
uporabnikom. 

Obdelava, prikazovanje, 

posredovanje, objava 
podatkov z različnimi 

orodji za posebne skupine 

uporabnikov (npr. 
uporabniki z GIS orodji). 

Prikazovanje in 

posredovanje statističnih 
podatkov na hierarhičnih 

mrežah. Objava podatkov 

za pokrovnost tal v 
odvisnosti od 

razpoložljivega vira 

podatkov (digitalni orto 
foto posnetki Geodetske 

uprave, 2011). 
Povezovanje statističnih 

in administrativnih 

podatkov v GIS za 
notranje in zunanje 

uporabnike. 

Administrativni viri in 

lastni viri SURS-a. 

Obvezno Različno glede 

na vrsto 
obravnavanih 

podatkov 

 

Letna Podatki bodo 

objavljeni v 
skladu s 

koledarjem 

objav. 
 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  5.07 Informacijska 

družba 

                  

  5.07.01 Informacijska 

družba 

                  

SURS 5.07.01.01 Uporaba 

informacijsko-

komunikacijske 
tehnologije v 

podjetjih 

IKT-PODJ 

Uporaba informacijsko-

komunikacijske 

tehnologije v podjetjih, 
dostop do interneta 

(načini dostopa, hitrost 

prenosa podatkov, dostop 
prek prenosnih mobilnih 

naprav), opremljenost 

podjetij s spletno stranjo, 
samodejna (avtomatska) 

elektronska izmenjava 

podatkov, e-trgovanje, 
uporaba RFID tehnologij. 

Poseben poudarek na 

uporabi storitev e-uprave 
in na vplivih uporabe IKT 

na okolje.  

Spremljanje 

opremljenosti in uporabe 

IKT v podjetjih. 

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 

objava statističnih 
podatkov.  

Izbrana podjetja iz 

predelovalnih dejavnosti, 

oskrbe z energijo, 
gradbeništva, trgovine, 

prometa, gostinstva, 

strežbe jedi, 
informacijske in 

komunikacijske 

dejavnosti, poslovanje z 
nepremičninami, 

strokovnih dejavnosti ter 

drugih poslovnih 
dejavnosti (dejavnosti od 

področja C do N) ter 

dejavnost popravila 
računalnikov in izdelkov 

za široko rabo (95.1). 

3. 3. 

Obvezno Preteklo leto, 

januar 

tekočega leta 

Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32004R0808 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.07.01.02 Uporaba 

informacijsko-
komunikacijske 

tehnologije v 

finančnem sektorju 
IKT- FIN 

Uporaba informacijsko-

komunikacijske 
tehnologije v podjetjih, 

dostop do interneta 

(načini dostopa, hitrost 
prenosa podatkov, dostop 

prek prenosnih mobilnih 

naprav), opremljenost 
podjetij s spletno stranjo, 

samodejna (avtomatska) 
elektronska izmenjava 

podatkov, e-trgovanje, 

uporaba RFID tehnologij. 
Poseben poudarek na 

uporabi storitev e-uprave 

in na vplivih uporabe IKT 
na okolje.  

Spremljanje 

opremljenosti in uporabe 
IKT v finančnem 

sektorju. 

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 
objava statističnih 

podatkov.  

Vsa podjetja v finančnem 

sektorju. 
03. 03.  

Obvezno Preteklo leto, 

januar 
tekočega leta 

Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32004R0808 

SURS 5.07.01.03 Uporaba 

informacijsko-
komunikacijske 

tehnologije v 

gospodinjstvih in 
pri posameznikih 

IKT-GOSP 

Dostop do izbranih 

informacijsko-
komunikacijskih 

tehnologij (fiksni telefon, 

mobilni telefon, 
računalnik, internet) v 

gospodinjstvih. Uporaba 

računalnika, nameni 

uporabe interneta, e-

nakupovanje, e-veščine 
pri posameznikih. 

Spremljanje uporabe IKT 

v gospodinjstvih in pri 
posameznikih. 

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 
objava statističnih 

podatkov.  

Izbrana oseba v 

gospodinjstvu. 
April, maj 

Prostovoljno Četrtletje, 

preteklo leto 

Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32004R0808 

                        

  5.07.02 Komunikacije                   

SURS 5.07.02.01 Mesečno statistično 

raziskovanje o 
poštnih storitvah 

KO-POŠ/M 

Pisemske in paketne 

pošiljke sprejete za 
notranji in mednarodni 

promet ter prispele iz 

mednarodnega prometa, 
po vrstah poštnih pošiljk 

(rezervirane, univerzalne, 
druge), število poštnih 

enot v občini. 

Spremljanje univerzalnih 

poštnih storitev 
(mesečno) in števila 

poštnih enot po občinah 

(letno). 

Priprava metodologije, 

izvedba raziskovanja in 
objava statističnih 

podatkov.  

Pošta Slovenije d.o.o. 

20. v mesecu (mesečni 
podatki) 20. 7. (letni 

podatki) 

Obvezno Mesec, leto Mesečna, letna 90 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 5.07.02.02 Četrtletno 

statistično 
raziskovanje o 

elektronskih 

komunikacijskih 
storitvah 

KO-TEL-ČL 

Telefonski priključki na 

fiksni lokaciji po 
tehnologiji, končni 

uporabniki mobilnih 

storitev (naročniki 
predplačniki). Dostop do 

interneta - priključki po 

tehnologiji. Domači in 
mednarodni telefonski 

odhodni promet s fiksne 
lokacije in iz mobilnih 

omrežij (število in 

trajanje klicev po omrežni 
usmerjenosti). Gostovanja 

v tujini in gostovanja 

tujcev. Število odposlanih 
SMS in MMS. Vse (razen 

podatkov o gostovanju) 

ločeno na zasebnein 
poslovne uporabnike. 

Spremljanje stanja in 

razvoja infrastrukture 
elektronskih 

komunikacijskih storitev 

ter prometa teh storitev.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

APEK - 15.05., 15.08., 
15.11., 15.02. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 5.07.02.03 Letno statistično 

raziskovanje o 
elektronskih 

komunikacijskih 

storitvah 

KO-TEL/L 

Operaterji javno 

dostopnih 
komunikacijskih omrežij 

oziroma izvajalci javnih 

komunikacijskih storitev 

(fiksna, mobilna 

telefonija). Ponudniki 
internetnih, kabelskih in 

satelitskih storitev. 

Število zaposlenih, 
vrednost investicij (v 

premičnine in 

nepremičnine) in 
prihodkov (po 

aktivnostih). Promet 

(trajanje klicev po 
usmerjenosti), prenos 

podatkov v mobilnem 

širokopasovnem omrežju, 
število SMS, MMS in 

infrastruktura (telefonski 

priključki, priključki na 
internet po tehnologiji, 

uporabniki mobilnega 

omrežja). 

Spremljanje elektronskih 

komunikacijskih storitev. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

APEK - 15.05. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

                        

  5.09 Ozemlje in 

podnebje 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  5.09.01 Ozemlje in 

podnebje 

                  

SURS 5.09.01.01 Izbrani podatki s 

področja Ozemlje in 
podnebje 

Podatki o geografskih 

koordinatah skrajnih točk; 
dolžini državne meje; 

višinskih pasovih in 

naklonih zemljišč; 
urejenih jamah; širših 

zavarovanih naravnih 

območjih - naravnih 

parkih; potresih; 

povprečnih temperaturah 

zraka; količini padavin; 
vlažnosti, oblačnosti in 

vetrovih. 

Spremljanje podatkov s 

področja ozemlja in 
podnebja. 

Oblikovanje podatkov in 

objava. 

MOP - GURS, MOP, 

Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU, Inštitut za 

raziskovanje krasa in 

Jamarska zveza Slovenije, 
MOP - ARSO. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 

                        

  6 Statistična 

infrastruktura 

                  

  6.01 Klasifikacije                   

  6.01.01 Klasifikacija 

ekonomskih 

dejavnosti 

                  

SURS 6.01.01.01 Standardna 

klasifikacija 
dejavnosti 

SKD 

Standardna klasifikacija 

dejavnosti SKD temelji 
na evropski statistični 

klasifikaciji dejavnosti 

NACE, ki se uporablja za 
izkazovanje statističnih 

podatkov v EU. SKD se s 

klasifikacijo NACE 
ujema do ravni razreda, 

skladno z možnostjo, ki 

jo dopušča evropska 
uredba o NACE, pa 

vsebuje tudi nacionalne 

podrazrede.  

SKD je državni standard, 

ki se uporablja pri 
razvrščanju poslovnih 

subjektov in njihovih 

delov po dejavnosti ter pri 
zbiranju, obdelovanju in 

izkazovanju podatkov, 

pomembnih za 
spremljanje stanj in 

gibanj na ekonomskem 

področju.  

Podpora 

administrativnemu 
poslovnem registru in 

drugim uporabnikom pri 

razvrščanju po 
klasifikaciji SKD 2008 

(razlaga klasifikacije), 

sodelovanje v Eurostatovi 
delovni skupini pri 

nadaljnjem razvoju 

klasifikacije NACE in 
aktivno sodelovanje pri 

izmenjavi in tvorbi dobrih 

praks na področju razlage 
klasifikacije. Morebitna 

izboljšava pojasnil h 

klasifikaciji dejavnosti (na 
podlagi uporabe in 

povratnih informacij s 

strani uporabnikov).  

n.s. n.s. n.s. Ob 

spremembah 
klasifikacije. 

n.s. 32006R1893 
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  6.01.02 Klasifikacija 

proizvodov po 

dejavnosti 

                  

SURS 6.01.02.01 Klasifikacija 
proizvodov po 

dejavnosti 

CPA 

CPA je obvezna evropska 
statistična klasifikacija, ki 

razvršča proizvode in 

storitve po dejavnostih, 
kjer so proizvedeni in se 

uporablja za izkazovanje 

statističnih podatkov v 

EU in širše. CPA je 

členitev NACE na 

dodatnih dveh mestih.  

Klasifikacija CPA, v 
slovenskem jeziku, je 

državni standard, ki se 

uporablja pri zbiranju, 
obdelovanju in 

izkazovanju podatkov po 

proizvodih in storitvah v 

okviru dejavnosti za 

statistične namene. 

Slovenija nima 
nacionalne različice 

(nacionalnih členitev) 

CPA. 

Priprava in objava 
nacionalne publikacije 

CPA s klasifikacijo, 

metodološkimi pojasnili 
in abecednim seznamom, 

predvidoma v elektronski 

obliki. 

n.s. n.s. n.s. Ob 
spremembah 

klasifikacije. 

n.s. 32008R0451 

                        

  6.01.03 Razne klasifikacije                   

SURS 6.01.03.01 Nomenklatura 

industrijskih 
proizvodov (NIP) 

NIP 

NIP je nomenklatura 

industrijskih proizvodov. 
Temelji na evropskem 

seznamu proizvodov 

PRODCOM. 

Harmonizacija NIP z 

letnimi spremembami 
PRODCOM liste z 

namenom mednarodne 

primerljivosti letnih 
podatkov o industrijski 

proizvodnji. 

Priprava in izdaja NIP 

2010 na osnovi 
spremenjene liste 

PRODCOM. 

n.s. n.s. n.s. Letna n.s. 31991R3924 

SURS 6.01.03.02 Enotna klasifikacija 

vrst objektov 

CC-SI 

Enotna klasifikacija vrst 

objektov (CC-SI) temelji 

in je izvedena iz 
Classification of types of 

constructions (CC), ki se 

uporablja v EU. CC-SI se 
ujema s CC do ravni 

razreda, dodana je delitev 

na podrazrede, ki 
upoštevajo nacionalne 

posebnosti. 

Uvajanje in razvoj 

klasifikacije, ki se 

uporablja tako v 
statistične namene, kot 

tudi za druge evidence, 

vezane na gradbene 
objekte ter spremljanje 

sprememb klasifikacije v 

EU. 

Spremljanje razvoja 

evropske klasifikacije 

gradbenih objektov in 
prenos v nacionalno 

okolje – dopolnjevanje 

pojasnil k Uredbi CC-SI 
po potrebi. 

n.s. n.s. n.s. Ob spremembi 

klasifikacije. 

n.s. UL RS, št. 

33/2003, stran 

3868 in UL 
RS, št. 

78/2005, stran 

8363. 
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SURS 6.01.03.03 Standardna 

klasifikacija 
institucionalnih 

sektorjev 

SKIS 

Temelji na določbah 

Evropskega sistema 
računov - ESR 95, ki je 

obvezen statistični 

standard EU. Banke in 
druge finančne 

organizacije ter 

poročevalske enote za 
statistiko finančnih 

računov izkazujejo 
podatke na osnovi šifre 

sektorske pripadnosti. 

SKIS je obvezen 

nacionalni standard, ki se 
uporablja pri 

evidentiranju, zbiranju, 

obdelovanju, analiziranju, 
posredovanju in 

izkazovanju statističnih 

podatkov, pomembnih za 
statistično spremljanje 

gospodarskih stanj in 
gibanj. 

Razreševanje spornih 

primerov razvrstitve. 

n.s. n.s. n.s. Ob spremembi 

klasifikacije. 

n.s. 31996R2223 

MF 6.01.03.04 Ekonomska 
klasifikacija 

javnofinančnih 

prihodkov in 
odhodkov, 

finančnih terjatev in 

naložb, 
zadolževanja in 

odplačil dolga 

Mednarodno primerljiva 
metodologija usklajena s 

standardi mednarodnega 

denarnega sklada za 
izkazovanje 

javnofinančnih tokov po 

ekonomskih namenih.  

Uporaba pri izkazovanju 
javnofinančnih tokov po 

ekonomskih namenih v 

vseh blagajnah javnega 
financiranja in podlaga za 

oblikovanje enotne 

proračunske in 
računovodske ekonomske 

klasifikacije 

javnofinančnih tokov za 
vse segmente javnega 

financiranja v Sloveniji. 

Dopolnitve po potrebi. Lastni viri MF. n.s. n.s. Ob 
spremembah 

klasifikacije. 

n.s. UL RS, št. 
112/2009, str. 

15270 in 

dopolnitve v 
št. 58/2010, 

str. 8717  

MF 6.01.03.05 Programska 

klasifikacija 

izdatkov občinskih 
proračunov 

Nacionalna klasifikacija 

pripravljena na podlagi 

funkcionalne klasifikacije 
za izkazovanje izdatkov 

občinskih proračunov po 

področjih porabe, glavnih 
programih, podprogramih 

in projektih. 

Uporaba pri pripravi 

občinskih proračunov ter 

za analizo porabe 
javnofinančnih sredstev 

po posameznih področjih 

oz. po posameznih 
projektih. 

Dopolnitve po potrebi. Lastni viri MF. n.s. n.s. Ob spremembi 

klasifikacije. 

n.s. UL RS, št. 

108/2008, 

stran 14347. 

MF 6.01.03.06 Programska 

klasifikacija 

odhodkov po 
politikah, 

programih in 

podprogramih 

Nacionalna klasifikacija 

pripravljena za 

izkazovanje izdatkov 
državnega proračuna po 

politikah, programih in 

podprogramih, ki sledijo 
ciljem opredeljenim na 

različnih nivojih. 

Uporaba pri pripravi 

državnega proračuna. 

Uvaja spremenjeni 
koncept proračunskega 

načrtovanja izdatkov 

skozi projekte in ukrepe, 
ki se združujejo na ravni 

dejavnosti ter podpira 

postavljanje ciljev, 
kazalcev in prioritet na 

vseh nivojih klasifikacije. 

Dopolnitve po potrebi. Lastni viri MF in 

SVREZ. 

n.s. n.s. Ob spremembi 

klasifikacije 

n.s. Sklep Vlade 

RS z dne 

22.6.2010 

                        

  6.01.04 Klasifikacije na 

področju socialnih 

statistik 
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SURS 6.01.04.01 Standardna 

klasifikacija 
poklicev 

SKP 

Vzdrževanje in 

posodabljanje SKP-ja, 
spremljanje in pomoč pri 

uvajanju SKP-ja v 

statistična raziskovanja in 
administrativne evidence; 

pomoč pri usklajevanju 

primerljivosti poklicnih 
podatkov za nazaj; 

tolmačenje SKP-ja in 
pomoč uporabnikom pri 

kodiranju s SKP-jem; 

usklajevanje SKP-ja z 
mednarodnimi standardi.  

SKP se uporablja kot 

obvezen nacionalni 
standard za razvrščanje 

dela v poklice v uradnih 

oz. administrativnih 
zbirkah podatkov in v 

statističnih raziskovanjih.  

Izpopolnjevanje in 

vzdrževanje pripomočkov 
za lažjo in bolj enotno 

uporabo SKP 08, in sicer 

predvsem: Kodirnega 
seznama SKP-08 

(vsebinski, organizacijski 

in IT vidik), Opisov 
skupin poklicev po SKP-

08 ter pojasnil oz. navodil 
za uporabo SKP-08. 

Uvajanje in sodelovanje 

pri uvajanju SKP-08 v 
uporabo. Tolmačenje in 

pomoč pri razvrščanju po 

SKP-08. V juniju 2010 je 
bila z vladno uredbo 

sprejeta nova 

posodobljena različica 
SKP- tj. SKP-08, ki 

temelji na novi 

posodobljeni različici 
Mednarodne standardne 

klasifikacije poklicev - tj. 

na ISCO-08. SKP-08 se 

uporablja od 1. 1. 2011 

dalje.  

n.s. n.s. n.s. Ob spremembi 

klasifikacije. 

n.s. UL RS, št. 

50/2010, stran 
7381. 

SURS 6.01.04.02 Različne 

klasifikacije s 

področja 
izobraževanja in 

usposabljanja 

Priprava oz. prilagajanje 

posameznih tehnično-

operativnih klasifikacij za 
izkazovanje 

izobraževalnih/kvalifikaci

jskih lastnosti opazovanih 
enot (osebe, programi 

itd.) v različnih 

statističnih raziskovanjih; 
priprava in prilagajanje 

prevajalnikov med 

različnimi klasifikacijami; 
organiziranje klasifikacij 

in prevajalnikov na način, 

ki je primeren za 
klasifikacijski strežnik 

KLASJE; pomoč pri 

uporabi in tolmačenju teh 
klasifikacij in 

prevajalnikov. 

Zagotavljanje statistično-

analitičnih orodij za 

časovno in mednarodno 
primerljivo izkazovanje 

izobraževalnih/kvalifikaci

jskih lastnosti enot v 
različnih statističnih 

raziskovanjih. 

Izpolnjevanje nalog glede 

na potrebe statističnih 

raziskovanj ter drugih 
uporabnikov, in sicer: 

priprava oz. prilagajanje 

posameznih tehnično-
operativnih klasifikacij za 

izkazovanje 

izobraževalnih oz. 
kvalifikacijskih lastnosti 

opazovanih enot, priprava 

in prilagajanje različnih 
prevajalnikov, pomoč pri 

uporabi in tolmačenju 

klasifikacij in 
prevajalnikov. Naloge so 

v iztekanju oz. v 

preoblikovanju, in sicer v 
soodvisnosti od obsega in 

načinov uvedbe 

KLASIUS-a v statistična 
raziskovanja.  

n.s. n.s. n.s. Ob spremembi 

klasifikacije 

n.s. UL RS, št. 

46/2006, stran 

4933. 
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  6.01.05 Klasifikacije za 

statistike zunanje 

trgovine 

                  

SURS 6.01.05.01 Kombinirana 

nomenklatura  
ZT - KN 

Kombinirana 

nomenklatura (KN) je 
nomenklatura blaga, ki se 

uporablja v carinskih 

postopkih in v statistiki 
zunanje trgovine; 

posamezni proizvodi se 

na najnižji ravni členitve 
KN uvrščajo v tarifne 

podštevilke (8-mestna 

šifra) ter se nadalje 
združujejo na ravni 

tarifnih številk (4- in 6-

mestna šifra), poglavij (2-
mestna šifra) in oddelkov 

KN. 

Spremljanje in 

prikazovanje izvoza in 
uvoza blaga na podrobni 

ravni proizvodov KN. 

Prilagoditev šifranta 

skrajšanih nazivov KN 
letnim spremembam KN, 

objava slovenske verzije 

šifranta skrajšanih 
nazivov KN v Klasju in 

na spletnih straneh, 

namenjenim poročanju za 
Intrastat, ažuriranje 

slovenske in angleške 

verzije šifranta skrajšanih 
nazivov KN v podatkovni 

bazi SI-STAT. 

Evropska komisija: 31. 

10. tekočega leta za 
prihodnje leto 

n.s. n.s. Letna SURS objavi 

šifrant 
skrajšanih 

nazivov KN za 

tekoče leto do 
31. 1. 

tekočega leta. 

KN se letno 

objavlja v UL 
EU. 

SURS 6.01.05.02 Nomenklatura 

držav in ozemelj 

(Geonomenklatura) 

ZT-DRŽAVE 

Nomenklatura držav in 

ozemelj za statistiko 

zunanje trgovine 

Skupnosti in statistiko 

trgovine med državami 

članicami 
(Geonomenklatura), ki 

temelji na mednarodnem 

standardu ISO 3166, 
vendar z določenimi 

posebnostmi; šifrant 

vsebuje dvomestno alfa 
šifro države in kratki 

angleški naziv države; 

Geonomenklatura je 
dopolnjena s prikazom 

držav po štirimestnih 

numeričnih šifrah 
ekonomskih in 

geografskih skupin držav. 

Spremljanje in 

prikazovanje izvoza in 

uvoza blaga po državah 

trgovinskih partnericah. 

Prilagoditev šifranta držav 

morebitnim spremembam 

Geonomenklature, objava 

šifranta držav s 

slovenskimi in angleškimi 

kratkimi nazivi v 
podatkovni bazi SI-STAT, 

v Klasju in na spletnih 

straneh, namenjenim 
poročanju za Intrastat, 

ažuriranje povezovalnega 

šifranta med državami in 
ekonomskimi ter 

geografskimi skupinami 

držav. 

Evropska Komisija: ob 

spremembi nomenklature 

n.s. n.s. Ob spremembi 

nomenklature. 

n.s.  32006R1833, 

32004R0638, 

32009R0222, 

32009R0471 
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SURS 6.01.05.03 Klasifikacije 

zunanje trgovine 
(razen KN in 

klasifikacije držav) 

ZT-K 

Klasifikacije in šifranti, ki 

se uporabljajo pri 
izpolnjevanju carinskih 

deklaracij in statističnih 

obrazcev za Intrastat 
(razen KN in klasifikacije 

držav), Standardna 

mednarodna trgovinska 
klasifikacija (SMTK, 

angl. SITC), Klasifikacija 
širokih ekonomskih 

kategorij (angl. BEC), 

povezovalni šifrant med 
KN in drugimi 

klasifikacijami, po katerih 

se prikazujejo 
zunanjetrgovinski 

podatki. 

Spremljanje in 

prikazovanje izvoza in 
uvoza blaga po SMTK in 

drugih klasifikacijah. 

Spremljanje stanja in 

prilagoditev obdelave 
zunanjetrgovinskih 

podatkov spremembam 

klasifikacij in šifrantov, 
priprava povezovalnega 

šifranta med KN in 

drugimi klasifikacijami, 
ažuriranje šifrantov, ki se 

uporabljajo pri 
izpolnjevanju statističnih 

obrazcev za Intrastat, na 

spletnih straneh, 
namenjenim poročanju za 

Intrastat, ažuriranje 

šifrantov v Klasju in 
podatkovni bazi SI-STAT. 

Evropska komisija; 

Združeni narodi (za 
SMTK); CURS 

Evropska komisija, 

Združeni narodi in 
CURS: ob spremembah 

klasifikacij. 

n.s. n.s. Ob 

spremembah 
klasifikacij 

n.s. 32004R0638, 

32009R0222, 
32009R0471, 

Statistični 

urad pri ZN 
(za SMTK). 

                        

  6.01.06 Klasifikacije 

vezane na 

upravno-

teritorialno 

razdelitev 

                  

SURS 6.01.06.01 Klasifikacija 

teritorialnih enot 
NUTS 

NUTS 

Klasifikacijo teritorialnih 

enot za statistiko 
sestavljajo imena in kode 

na treh teritorialnih 

ravneh (NUTS 1, NUTS 
2, NUTS 3) za članice 

EU.  

NUTS je skupna 

evropska klasifikacija 
teritorialnih enot za 

statistiko. Vzpostavil jo je 

Eurostat, da bi zagotovil 
celovito in dosledno 

členitev teritorialnih enot, 

potrebnih za zbiranje, 
razvoj in usklajevanje 

regionalnih statistik v EU. 

Spremljanje klasifikacije 
na nižjih teritorialnih 

ravneh, ki niso predmet 

Uredbe za klasifikacijo 
teritorialnih enot za 

potrebe statistike 

(NUTS). 

Izvajanje NUTS 

klasifikacije, spremljanje 
sprememb, posredovanje 

morebitnih teritorialnih 

sprememb in informacij 
Eurostatu. Obveščanje 

uporabnikov na spletnih 

straneh SURS. 
Posredovanje morebitnih 

teritorialnih sprememb in 

podatkov za prebivalstvo 
ter površino za nižje 

teritorialne ravni (upravne 

enote, občine) Eurostatu 
zaradi izvrševanja določbe 

Uredbe NUTS, ki je 

vezana na 'manjše 
administrativne enote'. 

GURS, Eurostat, lastni 

viri SURS-a 
Za teritorialne podatke ob 

spremembah.  

Obvezno n.s. n.s. n.s. 32003R1059 
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SURS 6.01.06.02 Standardna 

klasifikacija 
teritorialnih enot 

SKTE 

SKTE je obvezen 

nacionalni standard, ki se 
uporablja pri 

evidentiranju, zbiranju, 

obdelovanju, analiziranju, 
posredovanju in 

izkazovanju podatkov po 

teritorialni razdelitvi 
Republike Slovenije. 

SKTE dopolnjuje 
statistično klasifikacijo 

teritorialnih enot, ki jo 

določa Uredba (ES) št. 
1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta o 

oblikovanju skupne 
klasifikacije statističnih 

teritorialnih enot – 

NUTS, saj SKTE, 
skladno s spremembami 

iz leta 2007, do tretje 

ravni temelji na omenjeni 
NUTS klasifikaciji. Od 

četrte do osme ravni pa se 

za potrebe statistike 

teritorij Republike 

Slovenije deli še na pet 

nižjih ravni in sicer na: 
upravne enote, občine, 

krajevne, vaške in četrtne 

skupnosti, naselja in 
prostorske okoliše. 

Zagotavljanje informacij 

o historičnih in tekočih 
spremembah v teritorialni 

členitvi ter podpora in 

svetovanje uporabnikom 
pri dosledni in pravilni 

uporabi SKTE. 

Vzdrževanje klasifikacije 

na osnovi teritorialnih 
sprememb, povzetih iz 

uradnih registrov in 

evidenc ter zagotavljanje 
prevajalnikov in veljavnih 

šifrantov. Objava na 

klasifikacijskem strežniku 
KLASJE. Objavljanje 

opisnih sprememb 
teritorialnih enot (občin, 

naselij) na spletnih 

straneh SURS. Četrtletne 
objave podatkov o 

teritorialnih enotah in 

hišnih številkah v Prvi 
statistični objavi in v bazi 

SI STAT; letne objave v 

Statističnih informacijah, 
Letopisu in Sloveniji v 

številkah. Sodelovanje v 

Komisiji vlade za 
standardizacijo 

zemljepisnih imen. 

GURS, lastni viri SURS-a 

31.3., 30.6., 30.9.,31.12. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 30 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

UL RS, št. 

9/2007, stran 
802. 

SURS 6.01.06.03 Nomenklatura tujih 
držav - ISO 3166 

Nomenklatura tujih držav 
v skladu z mednarodnim 

standardom ISO 3166. 

Šifrant vsebuje trimestno 
numerično kodo, kratko 

slovensko in angleško 

ime, dvočrkovno in 
tričrkovno oznako države 

ter oznako skupine držav, 

ki ji pripada posamezna 
država. 

Podpora notranjim in 
zunanjim uporabnikom 

pri spremljanju in 

izkazovanju podatkov na 
ravni tujih držav.  

Spremljanje agencijskih 
sprememb imen in kod 

tujih držav v angleškem 

jeziku ter vzdrževanje 
šifranta.  

Urad RS za meroslovje 
ob spremembah. 

Obvezno n.s. Ob 
spremembah. 

n.s. Partnersko 
sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 6.01.06.04 Seznam mestnih 

naselij Slovenije 
MNS 

Na SURS-u uporabljamo 

za potrebe izkazovanja 
nekaterih rezultatov 

statističnih raziskovanj 

statistično opredelitev 
naselij na mestna in 

nemestna. Seznam 155 

mestnih naselij (ki se v 
skladu s teritorialnimi 

spremembami naselij 
spreminja) je opredeljen 

na podlagi štirih meril.  

Seznam mestnih naselij je 

namenjen izkazovanju 
rezultatov statističnih 

raziskovanj po tipu 

naselja in popisnih 
rezultatov.  

Vzdrževanje seznama 

mestnih naselij v skladu s 
teritorialnimi 

spremembami naselij. 

GURS, lastni viri SURS-a 

ob spremembah.  

Obvezno n.s. Ob 

spremembah. 

n.s. Partnersko 

sodelovanje 

                        

  6.02 Izobraževanje 

statistikov 

                  

  6.02.91 Razvoj programa 

za izobraževanje 

statistikov  

                  

SURS 6.02.91.01 Program za 
izobraževanje 

statistikov 

Priprava programa 
izobraževanja za različne 

profile statistikov in 

njegova izvedba. 

Izobraževanje statistikov 
s ciljem za boljšo 

odzivnosti na nove 

statistične metode in 

boljšo kakovosti 

podatkov. 

Priprava programa 
izobraževanja in njegova 

uporaba pri pooblaščenih 

izvajalcih. 

n.s. n.s. n.s. Letna September 
tekočega leta. 

n.s. 

                        

  6.03 Elektronska 

obdelava podatkov 

                  

  6.03.91 Elektronski 

statistični 

vprašalniki  

                  

SURS 6.03.91.01 Elektronsko 
pridobivanje 

podatkov iz 

administrativnih 
virov 

Razvoj novih tehnologij 
omogoča hitrejše in bolj 

učinkovito zbiranje 

statističnih podatkov iz 
administrativnih virov. 

Naloga vključuje uporabo 

tehnologije za varno 
pošiljanje datotek in 

razvoj tehnologije za 

polnjenje vhodnih baz. 

Hitrejše, poenostavljeno 
in bolj kakovostno 

zbiranje sekundarnih 

podatkov in pravočasna 
objava podatkov. 

Sprejemanje 
administrativnih virov v 

skladu s sprejetimi 

internimi postopki in 
pravilnikom.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

                        

  6.04 Informacijske 

tehnologije 
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  6.04.91 Informacijske 

tehnologije  

                  

SURS 6.04.91.01 Strežnik za 

statistične 
klasifikacije 

KLASJE 

Uporaba in uveljavljanje 

skupnih pravil in 
standardiziranih 

postopkov shranjevanja, 

izdelovanja, vzdrževanja, 
pregledovanja, 

analiziranja in izpisovanja 

klasifikacij, nomenklatur 

in šifrantov v celotnem 

procesu od zbiranja do 

objavljanja podatkov.  

V notranjem okolju 

SURS-a zagotovitev 
dostopa do podatkovne 

baze podatkov 

klasifikacij, nomenklatur 
in šifrantov vsem 

producentom statističnih 

podatkov s pomočjo 

različnih orodij s 

standardiziranimi 

vmesniki in na podlagi 
različnih vsebinskih 

razvrstitev. V zunanjem 

okolju, preko spletne 
strani, zagotovitev 

dostopa ter 

pregledovanja, 
izpisovanja in 

preiskovanja objavljenih 

klasifikacij z izbiranjem 
natančnosti iskanja in 

polja preiskovanja tako 

po vseh klasifikacijah, 

nomenklaturah in 

šifrantih kot v okviru 
posamične klasifikacije.  

Vzdrževanje strežnika in 

podatkovne baze, 
dodajanje novih ali novih 

verzij klasifikacij, 

nomenklatur in šifrantov. 
Nudenje pomoči 

uporabnikom. 

n.s. n.s. n.s. Ob novostih in 

spremembah. 

n.s. n.s. 

SURS 6.04.91.02 Učinkovito 

upravljanje 
informacijskega 

sistema 

Učinkovito upravljanje 

informacijskega sistema, 
ki zagotavlja učinkovito 

ter kakovostno izvajanje 

poslovanja SURS.  

Omogočanje učinkovitega 

in kakovostnega dela ter 
stalne IKT podpore vsem 

vključenim deležnikom.  

Učinkovito upravljanje 

informacijskega sistema, 
ki zagotavljajo učinkovito 

ter kakovostno izvajanje 

poslovanja SURS.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

                        

  6.05 Diseminacija                   

  6.05.91 Diseminacija                    
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SURS 6.05.91.01 SI-STAT 

podatkovni portal  

Redno polnjenje 

podatkovne baze SI-
STAT - dodajanje novih 

časovnih točk za 

obstoječe podatke in 
uvajanje novih vsebin. 

Analiza, testiranje in 

uvajanje novih tehničnih 
rešitev za pripravo in 

objavo podatkov v PC-
Axis formatu. 

Vzdrževanje vstopnega 

portala s povezavami na 
druge vire statističnih 

podatkov. 

Omogočanje dostopa do 

vseh podatkov, ki jih 
objavlja Statistični urad 

RS, v elektronski obliki. 

Posodabljanje postopkov 
priprave podatkov za 

objavo na spletnih 

straneh. Nadgradnja 
orodij za dostop do 

podatkov za uporabnike 
ter vzpostavitev enotne 

vstopne točke za dostop 

do podatkov na spletnih 
straneh SURS in drugih 

organov državne uprave.  

Redno polnjenje 

obstoječih vsebin. 
Dodajanje novih vsebin. 

Nadgradnja spletnega 

vmesnika za 
pregledovanje podatkov 

(PX-Web). Evidentiranje 

in vzdrževanje povezav 
do drugih objav podatkov 

na spletnih straneh 
organov državne uprave. 

Notranje enote SURS-a. n.s. n.s. Skladno s 

tedenskim in 
letnim 

koledarjem 

objav. 

n.s. n.s. 

SURS 6.05.91.02 Mednarodno 
poročanje 

Redno posredovanje 
statističnih podatkov in 

informacij mednarodnim 

organizacijam.  

Koordinacija, priprava in 
posredovanje statističnih 

podatkov in informacij 

mednarodnim 
organizacijam.  

Koordinacija, priprava in 
posredovanje statističnih 

podatkov in informacij 

mednarodnim 
organizacijam. 

Lastni viri SURS-a. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

SURS 6.05.91.03 Tiskane in 
elektronske 

publikacije 

Rezultate in izsledke 
(podatke) statističnih 

raziskovanj objavlja 

SURS v različnih oblikah 
in medijih. Najosnovnejša 

delitev objav je na tiskane 

in elektronske 
publikacije. Praviloma 

vse publikacije objavimo 

dvojezično (slovenska in 
angleška različica).  

Poslanstvo SURS je, da 
zagotavlja organom in 

organizacijam javne 

uprave, gospodarstvu in 
javnosti kakovostne, 

pravočasne, časovno in 

krajevno primerljive in 
uporabne podate o stanjih 

in gibanjih na različnih 

področjih. Poleg tega želi 
z objavljanjem podatkov 

pokazati in poudariti 

pomembnost svojega dela 
ter spodbuditi 

poročevalske enote za 
nadaljnje posredovanje 

podatkov.  

Priprava in objava 
naslednjih publikacij: 

Prve statistične objave, 

Elektronske objave, 
publikacije iz zbirke 

Statistične informacije, 

Statistični letopis, 
Slovenija v številkah, 

Statistični portret 

Slovenije v EU, 
publikacije iz zbirke 

Brošure, Slovenske regije 

v številkah, Slovenske 
občine v številkah, 

publikacije iz zbirke 
Metodološka gradiva. 

n.s. n.s. n.s. Skladno s 
tedenskim in 

letnim 

koledarjem 
objav. 

n.s. Partnersko 
sodelovanje 

SURS 6.05.91.04 Interaktivna orodja Spletno mesto SURS 
ponuja nabor spletnih 

interaktivnih orodij, s 

katerimi predstavlja 
statistične podatke širši in 

strokovni javnosti na 

uporabniku prijazen, 
razumljiv in zanimiv 

način. 

Z interaktivnimi spletnimi 
orodji se SURS 

promovira, vključuje 

nove ciljne skupine med 
uporabnike spletnih strani 

ter povečuje statistično 

pismenost javnosti.  

Posodobitev podatkov v 
interaktivnih orodjih: 

Interaktivni statistični 

atlas Slovenije, Tematska 
kartografija, Imena in 

priimki, Krajevna imena, 

Prebivalstvena piramida, 
Rojstni dnevi, 

Prebivalstvena ura.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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SURS 6.05.91.05 Podpora 

uporabnikom 
evropskih 

statističnih 

podatkov 

Pomoč uporabnikom 

statističnih podatkov v 
diseminacijskih bazah in 

na spletni strani 

Eurostata. Sodelovanje z 
Eurostatom pri 

oblikovanju obrazca v 

slovenski jezikovni 
različici.  

Posredovanje informacij 

o podatkih in metodah 
uporabnikom evropskih 

statističnih podatkov. 

Zagotavljanje podpore pri 
dostopu do evropskih 

statističnih podatkov v 

slovenskem jeziku.  

Pomoč uporabnikom 

statističnih podatkov v 
diseminacijskih bazah in 

na spletni strani Eurostata. 

Zagotavljanje slovenskih 
prevodov za obrazce in 

elektronska sporočila. 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

SURS 6.05.91.06 Statistična 

terminologija 

Za strokovno delovanje 

SURS-a je potrebna 

enolična terminologija na 

vseh statističnih 
področjih, zato je 

potrebna priprava 

statistične terminologije, 
ki je usklajena s 

sprejetimi slovenskimi in 

mednarodnimi standardi.  

Usklajenost z EU glosarji 

in s terminološkim 

slovarjem Statističnega 

društva Slovenije; 
nudenje podpore 

uporabnikom statističnih 

podatkov in uslužbencem 
SURS-a za različna 

statistična področja. 

Urejanje in priredbe 

terminologije, povezane z 

zbiranjem statističnih 

podatkov; vključevanje 
terminov v podatkovno 

bazo.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

MF 6.05.91.07 Bilten javnih financ 

/ Bulletin of 
Government 

Finance; publikacija 

na spletni strani 

Izkazovanje prejemkov in 

izdatkov po ekonomskih 
namenih za konsolidirano 

globalno bilanco javnega 

financiranja, državni 
proračun, ZPIZ, ZZZS in 

lokalne skupnosti; 

izkazovanje stanja dolga 
RS po vrstah kreditorjev, 

instrumentih in valutah; 

izkazovanje stanja 
jamstev RS glede na 

ročnost, valutno strukturo 

in po dejavnostih, pregled 
izdaj kratkoročnih in 

dolgoročnih vrednostnih 
papirjev; pregled 

nekaterih 

makroekonomskih 
kazalcev.  

Tekoče spremljanje 

gibanj v javnih financah, 
informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Zbiranje in obdelava 

podatkov ter objava 
biltena in serij podatkov 

na spletni strani. 

MF, občine, ZPIZ in 

ZZZS. 
Najkasneje do konca 

tekočega meseca za 

pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 30 dni po 

koncu obdobja 
opazovanja 

SDDS 

standardi 
(IMF, 1996) 
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MF 6.05.91.08 SDDS: standard o 

diseminaciji 
statističnih 

podatkov 

mednarodnega 
denarnega sklada 

Objavljanje podatkov na 

spletni strani MF: 
konsolidirana globalna 

bilanca javnega 

financiranja po 
ekonomskih namenih; 

bilanca državnega 

proračuna po ekonomskih 
namenih; stanje dolga 

Republike Slovenije po 
instrumentih in valutah. 

Izpolnjevanje sprejetega 

mednarodnega standarda 
MDS in večja 

transparentnost javnih 

financ. 

Zbiranje in objava 

podatkov. 

MF, občine, ZPIZ, ZZZS. Obvezno Za državni 

proračun – 
pretekle 3 

mesece, 3 

četrtletja, 3 
leta. Za 

konsolidirano 

globalno 
bilanco – za 

preteklih 8 let. 
Za stanje 

dolga RS – 

pretekla dva 
kvartala 

Mesečna, 

četrtletna, 
letna 

30 dni po 

obdobju 
opazovanja: 

realizacija 

državnega 
proračuna; 90 

dni po 

obdobju 
opazovanja: 

stanje dolga; 4 
mesece po 

obdobju 

opazovanja: 
konsolidirana 

bilanca 

javnega 
financiranja.  

SDDS 

standardi 
(IMF, 1996) 

BS 6.05.91.09 SDDS: Standard 

statistične 
diseminacije 

podatkov  

Metapodatki za objavo na 

spletni strani 
Mednarodnega denarnega 

sklada (MDS), koledar 

objav in podatki za 
obvezno objavo na 

nacionalni strani: 

nacionalni računi, indeks 

industrijske proizvodnje, 

poslovne tendence: 
kazalec zaupanja, trg 

delovne sile, kazalci cen, 

bilanca državnega 
sektorja, državni 

proračun, dolg države, 

analitični računi bančnega 
sektorja, analitični računi 

centralne banke, obrestne 

mere, slovenski borzni 
indeks, plačilna bilanca, 

mednarodne rezerve in 

devizna likvidnost, 
zunanja trgovina, prikaz 

stanja mednarodnih 

naložb, bruto zunanji 
dolg, devizni tečaji, 

prebivalstvo. 

Izpolnjevanje sprejetega 

standarda MDS zaradi 
zagotavljanja 

transparentnosti objav v 

Republiki Sloveniji. 

Redna koordinacija 

koledarja objav za 
naslednje štiri mesece, 

metapodatkov in 

objavljanje podatkov na 
nacionalni spletni strani 

tega standarda. 

MF, SURS, lastni viri BS 

v skladu s koledarjem 
objav.  

Obvezno n.s. Skladno s 

koledarjem 
objav. 

n.s. ZDSta UL RS, 

št. 45/1995, 
9/2001 in 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006.  
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BS 6.05.91.10 Denarna statistika, 

hitra informacija, 
spletna stran 

Bilanca BS; denarni 

pregled-konsolidirana 
bilanca denarnega sistema 

in glavni denarni agregati; 

mednarodne rezerve. 

Informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Priprava podatkov. Lastni viri BS n.s. Mesec Mesečna 30 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

ZDSta UL RS, 

št. 45/1995, 
9/2001 in 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006. 

BS 6.05.91.11 Mesečna bilanca 
stanja BS; spletna 

stran 

Osnovna razčlenitev 
bilance BS. 

Informiranje domače in 
tuje javnosti. 

Priprava podatkov. Lastni viri BS n.s. Mesec Mesečna 30 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

ZDSta UL RS 
št. 45/1995, 

9/2001 in 

ZBS-1-UPB1 

UL RS št. 

72/2006. 

BS 6.05.91.12 Finančni trgi, hitra 

informacija, spletna 

stran 

Slovenski borzni indeks 

in drugi podatki z borze 

vrednostnih papirjev; 
reprezentativna obrestna 

mera BS; obrestne mere 

bank; mednarodne 
rezerve in devizna 

likvidnost Slovenije. 

Informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Priprava in objava 

podatkov. 

Lastni viri BS n.s. Mesec Mesečna Ob objavi 

biltena Banke 

Slovenije (glej 
nalogo 

6.05.91.14). 

Partnersko 

sodelovanje 

BS 6.05.91.13 Publikacija 

Neposredne 

naložbe/Direct 

investment; tisk in 

spletna stran 

Agregati in strukture 

neposrednih naložb 

nerezidentov pri nas in 

rezidentov v tujini. 

Informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Priprava in objava 

podatkov. 

Lastni viri BS n.s. Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

BS 6.05.91.14 Plačilna bilanca, 

hitra informacija, 

spletna stran 

Glavni agregati plačilne 

bilance. 

Informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Priprava in objava 

podatkov. 

Lastni viri BS n.s. Mesec Mesečna 60 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

BS 6.05.91.15 Informacija 

Ekonomski odnosi 
Slovenije s tujino, 

spletna stran 

Glavni agregati in opis 

gibanj ekonomskih 
odnosov s tujino. 

Informiranje domače 

javnosti. 

Priprava in objava 

podatkov. 

Lastni viri BS n.s. Mesec Mesečna 75 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

BS 6.05.91.16 Publikacija 
Finančni računi 

Slovenije/ Financial 

accounts of 
Slovenia 

Nekonsolidirani in 
konsolidirani agregatni 

sektorski podatki, 

metodologija in sestava. 

Informiranje domače in 
tuje javnosti. 

Priprava in objava 
podatkov. 

Lastni viri BS n.s. Četrtletje Letna 12 mesecev po 
koncu leta. 

Partnersko 
sodelovanje. 

BS 6.05.91.17 Četrtletna 
informacija 

Finančni računi 

Slovenije 

Finančna sredstva in 
obveznosti po 

institucionalnih sektorjih.  

Informiranje domače in 
tuje javnosti. 

Priprava in objava 
podatkov. 

Lastni viri BS n.s. Četrtletje Četrtletna 150 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje. 
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BS 6.05.91.18 Publikacija Bilten 

Banke Slovenije 

Časovne vrste statističnih 

podatkov BS, SURS in 
MF; seznam kreditnih 

institucij, komentar 

gospodarskih gibanj. 

Informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Priprava in objava 

publikacije. 

Lastni viri BS ter SURS-a 

in MF. 

Obvezno Mesec, 

četrtletje, leto. 

Mesečna 

(spletna 
objava), 

četrtletna 

(tiskana 
objava) 

V skladu z 

vnaprej 
objavljenim 

koledarjem 

objav na: 
http://www.bsi

.si/iskalniki/bil

teni.asp?Mapa
Id=229. 

ZDSta UL RS, 

št. 45/1995, 
9/2001 in 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006. 

BS 6.05.91.19 Zunanji dolg, hitra 

informacija, spletna 

stran 

Stanje bruto zunanjega 

dolga in neto pozicija. 

Informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Priprava in objava 

podatkov. 

Lastni viri BS n.s. Mesec Mesečna 60 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

ZDSta UL RS, 

št. 45/1995, 

9/2001 in 

ZBS-1-UPB1 
UL RS, št. 

72/2006. 

AJPES 6.05.91.20 Podatki statističnih 

raziskovanj, 

publikacija, spletna 
stran 

Razčlenitev podatkov o 

poslovnem izidu in 

premoženjsko-finančnem 
položaju poslovnih 

subjektov. 

Informiranje domače 

javnosti. 

Priprava in objava 

informacije. 

Lastni viri AJPES. n.s. Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja za 
gospodarske 

družbe, 

samostojne 
podjetnike in 

zadruge; 8 

mesecev po 
obdobju 

opazovanja za 

društva in 
nepridobitne 

organizacije – 

pravne osebe 
zasebnega 

prava.  

ZPlaP-UPB3 

UL RS, št. 

110/2006, 
ZPlaP-D UL 

RS, št. 

102/2007 in 
ZPlaSS UL 

RS, št. 

58/2009 in 
ZPlaSS-A UL 

RS, št. 

34/2010. 

IVZ 6.05.91.21 Podatki statističnih 

raziskovanj, 

publikacija, spletna 
stran 

Podatki izbranih tem s 

področja zdravja in 

zdravstvenega varstva. 

Prikaz izbranih podatkov 

s področja zdravja in 

zdravstvenega varstva.  

Redno prikazovanje 

podatkov in priprava 

publikacij s področja 
zdravja in zdravstvenega 

varstva.  

Lastni viri IVZ. n.s. Preteklo leto Letna 9 – 13 

mesecev po 

opazovanem 
obdobju. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 

RS, št. 
65/2000 

IVZ 6.05.91.22 Mednarodno 

poročanje 

Redno posredovanje 

statističnih podatkov in 

informacij s področja 
zdravja in zdravstvenega 

varstva mednarodnim 

organizacijam. 

Koordinacija, priprava in 

posredovanje statističnih 

podatkov in informacij s 
področja zdravja in 

zdravstvenega varstva 

mednarodnim 
organizacijam. 

Koordinacija, priprava in 

posredovanje statističnih 

podatkov in informacij s 
področja zdravja in 

zdravstvenega varstva 

mednarodnim 
organizacijam 

Lastni viri IVZ n.s. n.s. n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZPIZ 6.05.91.23 Podatki statističnih 

raziskovanj, 
publikacija, spletna 

stran 

Razčlenitev podatkov o 

uživalcih pravic iz 
pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 

Informiranje domače in 

tuje javnosti. 

Priprava publikacij in 

objav. 

Lastni viri ZPIZ. Obvezno Pretekli mesec 

oz. zadnji 
mesec leta. 

Mesečna za 

domačo in 
letna za tujo 

javnost. 

30 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

julija in 

avgusta 40 dni 
po obdobju 

opazovanja. 

ZPIZ-1-UPB4 

UL RS, št. 
109/2006; 

ZDSta UL RS, 

št. 45/1995, 
9/2001. 

                        

  6.06 Mednarodno 

sodelovanje in 

evropske zadeve 

                  

  6.06.01 Sodelovanje v 

institucijah EU 

                  

BS, IVZ, 

MF, 

SURS 

6.06.01.01 Sodelovanje z 

Evropsko komisijo 

(Eurostatom) 

Aktivno sodelovanje pri 

delu Odbora za evropski 

statistični sistem in 
drugih odborov Evropske 

komisije ter pri delu 

delovnih skupin 
Eurostata.  

Razprava in sprejemanje 

odločitev o strateških 

vprašanjih in izzivih 
Evropskega statističnega 

sistema. Aktivno 

sodelovanje pri pripravi, 
usklajevanju in 

sprejemanju statistične 

zakonodaje EU v okviru 

Evropske komisije; 

usklajevanje in izvajanje 

evropskega statističnega 
programa. Sodelovanje 

pri tehničnih in 

infrastrukturnih projektih, 
ki jih koordinira Eurostat 

in ki so v podporo 

izvajanju kakovostnih 
statističnih raziskovanj, 

harmonizaciji statistike in 

promociji uradnih 
statističnih podatkov. 

Aktivnosti na vseh ravneh 

delovanja in odločanja v 

Evropskem statističnem 
sistemu. Sodelovanje v 

komitoloških in drugih 

odborih Evropske 
komisije ter v različnih 

direktorskih, delovnih in 

drugih skupinah.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 32009R0223 

SURS 6.06.01.02 Sodelovanje pri 
delu delovnih teles 

Sveta EU 

Aktivno sodelovanje v 
postopku sprejemanja 

zakonodajnih predlogov 

in drugih pravnih 
predpisov EU s področja 

statistike v okviru 

delovnih teles Sveta EU.  

Sprejemanje pravnih 
predpisov EU s področja 

statistike. 

Priprava stališč na 
zakonodajne predloge in 

druge akte EU s področja 

statistike, ki jih 
obravnavajo delovna 

telesa Sveta EU, 

usklajevanje stališč in 
aktivna udeležba pri delu 

delovnih teles Sveta EU.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 32009R0223 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS, 

SURS 

6.06.01.03 Sodelovanje v 

CMFB 

Sodelovanje v odboru za 

denarne, finančne in 
plačilnobilančne 

statistike, kot 

posvetovalnem telesu 
evropskih 

makroekonomskih 

statistikov. 

Sodelovanje pri pripravi 

stališč o metodoloških 
vprašanjih evropske 

makroekonomske 

statistike. 

Sodelovanje v plenarnem 

odboru ESCB. 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 32009R0223 

BS 6.06.01.04 Sodelovanje v 

ESCB 

Sodelovanje v 

Statističnem odboru, 

rednih in ad-hoc delovnih 

skupinah Evropskega 

sistema centralnih bank, s 
poudarkom na potrebah 

evro območja. 

Sodelovanje v obravnavi 

metodoloških in 

organizacijskih predlogov 

ureditve ter razvoja 

statističnega dela 
Evropskega sistema 

centralnih bank, vključno 

s predlogi pravnih 
predpisov. 

Aktivno sodelovanje v 

STC, WGES, WGGES, 

WGGFS, WGMFM, 

WGMUFA, WGSIM 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 11992M/PRO/

SEBC/00; 

11997D; 

12001C; 

32003D0223; 
JOL_2003_23

6_R_0033_01; 

ZBS-1-UPB1 
UL RS št. 

72/2006; 

31998R2533.  

                        

  6.06.03 Sodelovanje v 

mednarodnih 

organizacijah in 

mednarodnih 

strokovnih 

združenjih na 

področju statistike 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 6.06.03.01 Sodelovanje z 

mednarodnimi 
organizacijami in 

mednarodnimi 

strokovnimi 
združenji na 

področju statistike 

Aktivno delovanje na 

področju statistike v 
okviru OZN in OECD; 

sodelovanje pri delu 

Statistične komisije 
Združenih narodov, 

specializiranih agencij in 

drugih teles Združenih 
narodov, Konference 

evropskih statistikov 
(CES) in Biroja CES-a ter 

sodelovanje z Odborom 

OECD za statistiko. 
Delovanje v okviru 

mednarodnih strokovnih 

združenj, med njimi z 
Mednarodnim 

statističnim inštitutom 

(ISI) ter njegovo sekcijo 
Mednarodnim 

združenjem za uradne 

statistike (IAOS).  

Aktivno delovanje na 

področju statistike v 
okviru OZN in OECD ter 

udejstvovanje v 

mednarodnih strokovnih 
združenjih s področja 

statistike prispeva k 

razvoju slovenske 
državne statistike in 

predstavlja možnost 
enakopravnega 

sodelovanja pri obravnavi 

aktualnih tem in ključnih 
vprašanj mednarodnih 

aktivnosti s področja 

statistike, promociji 
statistike in statističnih 

metod, pri sprejemanju 

globalnih standardov s 
področja statistike ter pri 

izmenjavi dobrih praks s 

statističnimi inštitucijami 
v mednarodnem okolju.  

Aktivno sodelovanje pri 

delu Statistične komisije 
Združenih narodov, 

Konference evropskih 

statistikov (CES), Biroja 
CES-a in delovnih telesih 

CES-a za različna 

statistična področja ter pri 
delu Odbora OECD za 

statistiko. Delovanje v 
okviru ISI in IAOS.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ZDSta, UL 

RS, št. 
45/1995, 

9/2001 

                        

  6.06.04 Tehnična in druga 

pomoč 

                  

SURS 6.06.04.01 Tehnična in druga 

pomoč Slovenije 

Sodelovanje pri 

programih tehnične 

pomoči EU ter programih 
institucionalne izgradnje 

in drugih programih 

pomoči na osnovi 
specifičnih potreb in 

zahtev držav prejemnic. 

Pomoč pri usklajevanju 

posameznih statističnih 

področij držav prejemnic 
pomoči z zahtevami EU 

ter pomoč pri doseganju 

mednarodnih standardov 
na področju statistike; 

izmenjava dobrih praks. 

Kratkoročna svetovanja in 

misije ter sodelovanje pri 

izvedbi različnih 
programov tehnične in 

druge pomoči ter 

projektov tesnega 
institucionalnega 

sodelovanja.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 

                        

  6.06.05 Mednarodno 

bilateralno in 

multilateralno 

sodelovanje 

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 6.06.05.01 Mednarodno 

bilateralno in 
multilateralno 

sodelovanje 

Mednarodno bilateralno 

in multilateralno 
sodelovanje na področju 

statistike; izmenjava 

znanja in dobrih praks.  

Pospeševanje 

bilateralnega in 
multilateralnega 

sodelovanja z namenom 

razvoja in krepitve 
statističnih sistemov, 

doseganja napredka v 

kakovosti statističnih 
metodologij, raziskovanj 

in pri tolmačenju 
statističnih rezultatov ter 

promocije statistike.  

Izmenjava znanj in dobrih 

praks, organizacija 
seminarjev, posvetovanj, 

tečajev, konzultacij in 

študijskih obiskov, 
izmenjava publikacij in 

drugih gradiv na osnovi že 

sklenjenih bilateralnih in 
multilateralnih 

sporazumov oz. 
memorandumov o 

sodelovanju, programov 

tehnične pomoči in drugih 
programov pomoči.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 

                        

  6.07 Statistično 

usklajevanje 

                  

  6.07.92 Statistično 

usklajevanje  

                  

BS 6.07.92.01 Koordinacija 

standarda 

statističnega 

objavljanja 

SDDS 

Koordinacija med MF, 

SURS, UMAR.  

Izpolnjevanje standarda, 

ki prispeva k 

transparentnosti 

objavljenih podatkov R 

Slovenije. 

Usklajevanje med 

institucijami. 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 

                        

  6.08 Statistično 

raziskovanje in 

metodologija 

                  

  6.08.91 Statistično 

raziskovanje in 

metodologija  

                  



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 6.08.91.01 Priprava vzorčnih 

okvirov za ankete 
oseb in 

gospodinjstev 

Vzorčni okvir za ankete 

oseb in gospodinjstev 
vsebujejo: EMŠO, ime in 

priimek naročnika ali 

izbrane osebe, naslov 
naročnika ali izbrane 

osebe,telefonsko številko 

naročnika oz. izbrane 
osebe, ter druge podatke o 

demografskih 
značilnostih oseb oz. 

gospodinjstev. 

Priprava in združevanje 

različnih administrativnih 
virov za vzorčni okvir za 

izbor vzorcev oseb in 

gospodinjstev. 

Priprava in združevanje 

različnih administrativnih 
virov za vzorčni okvir za 

izbor vzorcev oseb in 

gospodinjstev. 

MNZ (Centralni register 

prebivalstva e-CRP, 
register gospodinjstev), 

GURS (Register 

prostorskih enot, REN), 
Pošta Slovenije (baza 

gospodinjstev). Podjetje, 

pooblaščeno za izdajo 
univerzalnega 

telefonskega imenika 
(Najdi, informacijske 

storitve, d.o.o.), posreduje 

podatke o naročnikih in 
uporabnikih fiksne, IP in 

mobilne telefonije za 

fizične osebe.  

Obvezno Četrtletje n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 

SURS 6.08.91.02 Priprava vzorčnih 

okvirov za poslovna 

raziskovanja 

Priprava vzorčnih okvirov 

za poslovna raziskovanja. 

Priprava in združevanje 

različnih administrativnih 

virov in nekaterih 
anketnih virov za vzorčni 

okvir za izbor vzorcev 

podjetij. 

Priprava in združevanje 

različnih administrativnih 

virov in nekaterih 
anketnih virov za vzorčni 

okvir za izbor vzorcev 

podjetij. 

DURS (Baza podatkov o 

davku na dodano 

vrednost), AJPES (PRS, 
letna poročila), SURS 

(SRDAP in rezultati 

nekaterih statističnih 
raziskovanj). Podjetje, 

pooblaščeno za izdajo 

univerzalnega 

telefonskega imenika, 

posreduje podatke o 
naročnikih in uporabnikih 

fiksne, IP in mobilne 

telefonije za poslovne 
subjekte. Dajalci 

podatkov podatke SURS-

u posredujejo vsako 
četrtletje ali pogosteje.  

Obvezno Četrtletje n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 

SURS 6.08.91.03 Analiza časovnih 
vrst 

Analiza časovnih vrst 
vključuje desezoniranje, 

prilagajanje številu 

delovnih dni, glajenje in 
napovedovanje.  

Odstranitev vplivov 
sezone in koledarja zaradi 

primerljivosti 

mesečnih/četrtletnih 
podatkov. Odstranitev 

vpliva delovnih dni zaradi 

primerljivosti 
meseca/četrtletja med 

različnimi leti. 

Objavljanje časovnih vrst 
po evropskih standardih.  

Analiza obstoječih in 
novih časovnih vrst; 

testiranje in razvoj novih 

metod. 

Lastni viri SURS-a. 
Skladno z internim 

delovnim načrtom. 

n.s. n.s. n.s. n.s.  ZDSta UL RS, 
št. 45/1995, 

9/2001. 

                        



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  6.09 Varstvo podatkov 

in statistična 

zaupnost 

                  

  6.09.01 Varstvo in zaščita 

podatkov 

                  

SURS 6.09.01.01 Varovanje 
statističnih 

podatkov 

Zavarovanje podatkov, 
zbranih na podlagi LPSR, 

obsega izobraževanje 

zaposlenih in ukrepe 
fizične, tehnične in 

organizacijske narave, s 

katerimi se varujejo 
prostori in računalniška 

oprema, zagotavlja 

varnost posredovanja in 
prenosa podatkov, 

onemogoča dostop 

nepooblaščenim osebam 
do naprav, na katerih se 

obdelujejo podatki, ter 

omogoča naknadno 
ugotavljanje, na kakšen 

način in kdaj je potekala 

obdelava podatkov, kdo 
je to storil in s kakšnim 

namenom. Za delo 

raziskovalcev s statistično 
zaščitenimi mikropodatki 

sta razviti metodi dostopa 

z daljave in varna soba. V 
obeh primerih se 

mikropodatki nahajajo na 

strežniku SURS-a, 
raziskovalci pa dobijo 

agregirane podatke po 
predhodni kontroli 

statistične zaupnosti s 

strani SURS-a. 

Varovanje informacijske 
zasebnosti poročevalskih 

enot. 

Nadaljnje delo na 
področju informacijske 

varnosti v skladu z 

akcijskim načrtom, 
izdelanim leta 2009 in 

varnostno oceno, izdelano 

v letu 2008.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ZDSta UL RS, 
št. 45/1995, 

9/2001. 

SURS 6.09.01.02 Statistične metode 

varovanja pred 

razkritjem podatkov 

Vpeljava statističnih 

metod, s katerimi 

preprečujemo razkritje 
individualnih podatkov v 

deindividualiziranih 

mikro podatkovnih bazah 
in v makro podatkih in 

ugotavljanje verjetnosti 

razkritja. 

Objavljanje podatkov v 

obliki, v kateri je 

individualna enota 
ustrezno zaščitena in 

hkrati objavljeni podatki 

posredujejo čim večjo 
količino informacije.  

Statistična zaščita 

obstoječih statističnih 

raziskovanj; analiza 
možnosti pri novih 

statističnih raziskovanjih. 

Razvoj metod, primernih 
za majhne države. 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ZDSta UL RS, 

št. 45/1995, 

9/2001, 
32009R0223. 
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  6.10 Kakovost                   

  6.10.91 Kakovost                   

SURS 6.10.91.01 Merjenje kakovosti 

podatkov v 

statističnih 
raziskovanjih 

Vpeljava standardnih 

metod za merjenje 

kakovosti podatkov v 
vseh fazah zbiranja in 

obdelave podatkov. 

Pregled kakovosti 

omogoča izboljšanje le-te 

v fazah zbiranja in 
obdelave podatkov. 

Poročilo o kakovosti je 

pomembna informacija za 
uporabnike statističnih 

podatkov, saj s tem 

pridobijo pomembne 
informacije o samem 

poteku raziskovanja. 

Širša uvedba standardnih 

poročil o kakovosti, 

razvoj kazalnikov 
kakovosti in umestitev le-

teh v proces zbiranja, 

obdelave in izkazovanja 
podatkov. Priprava 

poročil o kakovosti v 

skladu z akcijskim 
načrtom. Standardna 

poročila o kakovosti se za 

posamezno statistično 
raziskovanje pripravljajo 

za vsakih 5 let, vsako leto 

se pripravljajo in ažurirajo 
Letna poročila o 

kakovosti, ki so na spletni 

strani objavljena tudi v 
angleškem jeziku.  

Lastni viri SURS-a glede 

na rokovnik priprave 

poročil. 

n.s. n.s. V skladu z 

internim 

načrtom 
priprave 

poročil. 

n.s. ZDSta UL RS, 

št. 45/1995, 

9/2001, 
32009R0223. 

SURS 6.10.91.02 Izvajanje Kodeksa 
ravnanja evropske 

statistike 

Nadaljnja vpeljava 
sprememb v delo urada z 

namenom večje 

skladnosti s Kodeksom 
ravnanja evropske 

statistike. Spremljanje 

morebitnih sprememb 
Kodeksa na evropski 

ravni.  

Izvajanje in spremljanje 
uresničitve načel, ki jih 

predpisuje Kodeks 

ravnanja evropske 
statistike. 

V sodelovanju s 
pooblaščenimi izvajalci 

priprava poročila o 

izpolnjevanju Kodeksa 
ravnanja evropske 

statistike za Evropsko 

komisijo.  

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 32009R0223 



REDNI DEL 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

Vsebina Namen Delo v tekočem letu Kdo mora dati podatke in 
kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 6.10.91.03 Odprava 

administrativnih 
ovir in zmanjšanje 

administrativnih 

bremen 
OAO 

Izvajanje nalog, 

povezanih z ukrepi 
Evropske komisije, 

Eurostata, programi 

Vlade RS in strategijami 
SPSR 2008-2012, ki 

vsebujejo ukrepe za 

zmanjšanje ali odpravo 
administrativnih ovir in 

bremen. 

Zmanjšanje obremenitev 

poročevalskih enot. 

SURS bo z analizo 

stroškov za zadnji popis 
prebivalstva in popis 

kmetijstva v primerjavi z 

registrskim popisom 
prebivalstva v letu 2011 in 

večjo uporabo 

administrativnih podatkov 
pri popisu kmetijstva v 

letu 2010, pripravil oceno 
administrativnih stroškov. 

Tekoče bo izvajal 

aktivnosti za spremljanje 
in razbremenitev 

poročevalskih enot v 

skladu s sklepi in projekti 
Vlade RS in Evropske 

komisije (Eurostata).  

Lastni viri SURS-a. n.s. n.s. n.s. n.s. Partnersko 

sodelovanje 

169 


