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  1 KAZALNIKI  

  1.1 NACIONALNE STRATEGIJE IN EVROPA 2020 

  1.1.01 Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020 

  1.1.01.01 Kazalniki za spremljanje nacionalnih strategij in strategije Evropa 2020 

SURS 1.1.01.01.01 Kazalniki 

trajnostnega 
razvoja 

Kazalniki trajnostnega 

razvoja z vidika 
ekonomije, okolja in 

naravnih virov ter 

demografsko-socialnega 
področja, prikazani na 

nivoju Slovenije in 

statističnih regij.  

Spremljanje trajnostnega 

razvoja v Sloveniji in EU.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev obstoječih 
statističnih in 

administrativnih virov, 

obdelava podatkov in 
objava rezultatov. 

Sodelovanje v delovni 

skupini za kazalnike 
trajnostnega razvoja na 

Eurostatu.  

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

in 
razpoložljiva 

predhodna 

leta. 

Letna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Strategija 

trajnostnega 
razvoja 

(Sustainable 

Development 
Strategy DOC 

10917/06) 

IVZ 1.1.01.01.02 Strukturni 

kazalnik Zdrava 

leta življenja in 
drugi kazalniki 

pričakovanega 

trajanja zdravja  

Podatki o posamezniku 

(spol, starost, država 

rojstva, državljanstvo, 
država prebivališča, 

najvišja dosežena 

izobrazba, formalni 
zakonski stan, dejanski 

zakonski stan, tip 

gospodinjstva, status 
aktivnosti, status v 

zaposlitvi, poklic, 

dejavnost, regija 
prebivališča, stopnja 

urbanizacije, neto 

mesečni dohodek 
gospodinjstva), podatki o 

splošnem zdravstvenem 

stanju, obsegu 
dolgotrajnih zdravstvenih 

težav in oviranosti pri 

vsakodnevnih aktivnostih 
zaradi zdravstvenih težav. 

Kazalniki kažejo stopnjo 

razvoja države, saj na 

njihov izračun vplivajo 
podatki o smrtnosti 

novorojenčkov, o 

življenjskem standardu in 
stilu ter doseženi stopnji 

izobrazbe, kakor tudi o 

stopnji razvoja zdravstva 
in medicine. Namenjeni 

so podpori različnih 

državnih in lokalnih 
politik in različnim 

analizam stanja. 

Priprava metodologije 

raziskovanja, pridobitev 

in obdelava podatkov, 
izračun strukturnega 

kazalnika Zdrava leta 

življenja in drugih 
kazalnikov. 

Lastni viri IVZ. SURS – 

Anketa o življenjskih 

pogojih. 30. 6.  

Obvezno Leto - od 2005 

dalje 

Letna 16 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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SURS 1.1.01.01.03 Projekcije 

prebivalstva 
Republike 

Slovenije 

Priprava prebivalstvenih 

analiz za izhodišča oz. 
določitev vrednosti 

hipotez (v sodelovanju z 

Eurostatom in Delovno 
skupino za projekcije 

prebivalstva) o rodnosti, 

umrljivosti in selivnosti v 
Sloveniji za projekcije 

prebivalstva po starosti in 
spolu za Republiko 

Slovenijo. SURS 

prevzema Eurostatove 
projekcije prebivalstva za 

Slovenijo kot uradne.  

Sodelovanje in 

usklajevanje glede 
predpostavk z Eurostatom 

pri 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 

(usklajevanje) z Delovno 

skupino za projekcije 
prebivalstva. Sodelovanje 

z Eurostatom pri pripravi 

projekcij prebivalstva 
Slovenije in usklajevanje 

glede predpostavk. 

Lastni viri SURS-a.  n.s. n.s. Triletna Do konca leta 

2014. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 1.1.01.01.04 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 

statističnih vhodnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Lastni viri SURS-a 
(DEM-UMR, 

DEM/PREB-ČL). 

n.s. Preteklo leto Skrajšane 
tablice - letno, 

popolne 

tablice - 
petletno 

8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 1.1.01.01.05 Kmetijsko-
okoljski kazalniki 

Kmetijsko-okoljski 
kazalniki z vidika vpliva 

kmetijstva na okolje. 

Povezava kmetijskih 
statistik z drugimi 

področnimi statistikami. 

Merjenje vpliva 
kmetijstva na okolje. 

Spremljanje razvoja 
metodologije kratkoročnih 

in srednjeročnih 

predvidenih kazalnikov v 
kmetijstvu. Proučitev in 

analiza administrativnih in 

statističnih virov. 
Zagotavljanje 

razpoložljivih, 

primerljivih podatkov za 
potrebe Eurostata. 

Administrativni viri: 
MKO, ARSO, KIS – po 

potrebi, skladno z 

zahtevami Eurostata. 
Lastni viri SURS-a.  

Obvezno Pretekla leta Letna 12 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 
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SURS 1.1.01.01.06 Kazalniki 

revščine in 
socialne 

izključenosti 

Prag tveganja revščine, 

stopnja tveganja revščine 
po socialnih transferjih 

glede na različne 

socialno-ekonomske 
značilnosti oseb ali 

gospodinjstev, stopnja 

tveganja revščine pred 
socialnimi transferji, 

stopnja tveganja revščine 
ali socialne izključenosti, 

stopnja dolgotrajnega 

tveganja revščine, 
kazalniki porazdelitve 

dohodka, stopnja in 

intenziteta materialne 
prikrajšanosti, kazalniki 

stanovanjskih pogojev, 

kazalniki finančnih 
zmožnosti gospodinjstva, 

splošno zdravstveno 

stanje oseb.  

Podpora državnim 

politikam, različnim 
socialnim analizam stanja 

in razvoja (spremljanje 

sprememb skozi daljše 
časovno obdobje). 

Spremljanje izvajanja 

strategije Evropa 2020 s 
področja revščine in 

socialne izključenosti. 
Posredovanje podatkov 

Eurostatu. 

Izračun, analiza in objava 

kazalnikov. 

Lastni viri SURS-a 

(SILC). 

n.s. Preteklo leto 

za anketne 
podatke in 

predpreteklo 

leto za 
administrativn

e podatke. 

Letna 24 mesecev po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

32003R1177 

  1.1.02 Mikropodatki v podporo strukturnim reformam v Sloveniji 

  1.1.02.01 Mikropodatki v podporo strukturnim reformam v Sloveniji 

SURS 1.1.02.01.01 Podatkovna baza 

za preučevanje 
teoretičnih 

aspektov in 

analizo učinkov 
prožne varnosti v 

Sloveniji 

Podatki o pravnih osebah: 

pod. o prav. enotah, aktiv. 
podjetjih in njihovih delih 

in pod. o let. poročilih 

posl. subjektov. Del. akt. 
preb. – SRDAP (EMŠO, 

št. zaposlitve, dat. in vrsta 

dogodka, del. čas, 
podlaga za zavarovanje, 

MSPRŠ-enote, MSPRŠ-

podjetja, RŠZ, del.  
razm., izm. delo, vzrok 

spremembe, vzrok 

odjave, dejavnost (EKD, 
SKD, SKD 2008), šol. 

izob., stop. šol. izob., st. 

strok. izob., KLASIUS-
SRV, KLASIUS-P, 

poklic (SKP in SKP-08), 

poslan v državo, vrsta 
invalidnosti, državljan., 

indikator vira, prva 

zaposlitev, leto rojstva, 
spol, začetni dat., končni 

Analiza učinkov ključnih 

sprememb v slovenski 
delovni zakonodaji na 

rezultate trga dela in 

produktivnost. 
Analizirane bodo 

zakonodajne spremembe 

na treh področjih: 
varovanje zaposlitve, 

minimalne plače in 

nadomestila za 
brezposelnost. 

Pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov. 

Administrativni viri: 

AJPES (podatki PRS, 
letna poročila poslovnih 

subjektov), ZRSZ 

(podatki o registriranih 
brezposelnih, podatki o 

prejemnikih pravic iz 

naslova brezposelnosti), 
ZPIZ (prijava podatkov in 

sprememb podatkov o 

plači oziroma osnovi, 
nadomestilih, plačanem 

prispevku in obdobjih 

zavarovanja – obrazec 
M4). Statistični vir: 

SRDAP. Roki: 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 

objavijo, so 
vhodni vir za 

analizo 

učinkov 
prožne 

varnosti v 

Sloveniji. 

Partnersko 

sodelovanje 
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dat. in dat. obdelave); 

Reg. brezpos. oseb 
(EMŠO, dat. stanja, 

starost, trajanje brezpos., 

del. doba, spol, obm. 
služba/urad za delo, 

pokl./strok. izob., stop. 

izob., razlog preneh. del. 
razm., UE in občina stal. 

preb., status prejemnika 
DN/DP, državlj., poklic, 

dejav. podjetja, dat. 

prijave na ZRSZ, vrsta 
invalida, dat. vpisa v 

evid. BO, dat. izpisa 

osebe iz evidence BO, 
vzrok izpisa, indik. 

prometa); Prejemki za 

brezp. osebe (vrsta 
pravice oz. prejemka -

DN, DN po starem 

zakonu, DP in podalj. 
pravica, ki jih plačuje 

ZRSZ- , info o del. času, 

info. o naravi pravic – 

polno oz. soraz. den. 

nadom., dat. priznanja 

pravic – OD oz. DO, viš. 
pravic, dat., do katerega 

se prizna višja odmera 

pravic, zakon., dat. 
prekin. oz. mirovanja oz. 

izteka pravice, vrsta 

prekinitve); Podatki o 
zavezancu in zavarovancu 

(dat. vnosa pod., leto, za 

katero se poročajo pod., 
šifra prijave, reg. št. 

dajalca, reg. št. zavez., 

ted. sklad ur zavez., letni 
sklad ur zavez., EMŠO 

zavarov.), pod. o plači oz. 

osnovi za obdobje, za 
katero so prisp. za PIZ 

plačani (obdobje od - do, , 

št. ur red. dela, št. nadur, 
znesek plače oz. osnove, 

znesek prisp.), pod. o 

nadomestilu za obdobje 
za katero so prisp. za PIZ 
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plačani (št. ur 

nadomestila 1, leto 
osnove 1, št. ur 

nadomestila 2, leto 

osnove 2), pod. o 
zavarov. dobi s poveč. ali 

sezon. delu, ko so prisp. 

za PIZ plačani (obdobje 
od - do, trajanje zavarov. 

dobe, šifra dobe, znesek 
prisp. za zavarov. dobo s 

povečanjem), pod. o 

obdobju, za katero 
prispevki za PIZ niso 

plačani (obdobje od - do, 

št. ur rednega dela, št. ur 
nadomestila). 

SURS 1.1.02.01.02 Mikropodatkovna 

baza socialnih 
statistik za razvoj 

mikrosimulacijske

ga modela 

Osebe in gospodinjstva 

(id. gosp, id. druž., 
razmerje. do ref. osebe, 

starost, spol, drž., obč. 

prebival., druž. in gospod. 
znač. oseb, izob., status 

akt.); del. akt. preb. (vrsta 

in dat. zap., stop. šol. 

izobr., konč. šola, stop. 

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

podl. za zavarov., dejav., 

drž.); reg. brezpos. osebe 
(izobr., traj., prej. 

nadom.); študenti (vrsta 

ustan. in študija, letnik, 
nač. štud. in vpisa, biv. v 

času štud.); štipendije 

(vrsta štip., raven izob., 
obč. šol., letnik, znesek 

osn. štip., dodatki k štip.), 

stanovanje (tip, nasel., 
last., najem oz. raba, št. 

stanov., površ., oprem., 

konstr., način ogr., leto 
izgr.); stavba (vrsta, leto 

izgr., leto obnove, dej. 

raba, model vredn., delež 
last., vred.); vozila 

(znam., tip, leto izdel., 

prva regist., del. prost., 
moč), dohodnina (vrsta 

Zagotavljanje 

deindividualiziranih 
statističnih 

mikropodatkov za razvoj 

mikrosimulacijskega 
modela za modeliranje 

učinkov sprememb 

davčne zakonodaje, 

zakonodaje socialnih 

transferjev in zdravstvene 
zakonodaje. 

Priprava vzorca za 

mikrosimulacijski model. 
Statistična obdelava 

podatkov in priprava 

vhodnih mikropodatkov 
za modeliranje. 

Administrativni viri: 

MNZ (CRP), MNZ 
(Evidenca gospodinjstev 

in MRVL), GURS 

(REN), MDDSZ, DURS, 
ZPIZ (matična evidenca 

upokojencev, podatki o 

plačah, podatki o delovni 

dobi, izplačila pokojnin), 

ZRSZ, IVZ (ZZPPZ: 
IVZ3, IVZ64 in IVZ3). 

ZZZS (specialistično-

bolnišnična dejavnosti, 
izdana zdravila). 

Statistični viri: SRDAP, 

Registrski popis 2011, 
letna statistična 

raziskovanja o 

štipendistih (ŠOL-ŠTIP), 
študentih (ŠOL-ŠTUD), 

četrtletno statistično 

raziskovanje o 
prebivalstvu (DEM-

PREB/ČL). Roki: sproti 

in po potrebi v dogovoru 
in skladno s sporazumi, 

sklenjenimi z dajalci 

podatkov in na zahtevo 
SURS. 

Obvezno Različna glede 

na 
administrativn

i ali statistični 

podatkovni 
vir. 

n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhodni 

podatki za 

mikrosimulaci
jski model. 

Partnersko 

sodelovanje 
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dohodka, znes. plač. 

prisp. ali pristojbin, norm. 
in dej. stroški, akont. 

doh., olajš. za 100 % 

invalid., vsota olajš. za 
vzdrž. druž. člane, olajš. 

za plač. prem. PDPZ, 

neizk. olajš., prevzeta 
olajš., št. mes. rezid., obd. 

vzdr., sor. raz., preživ.), 
soc. in druž. prejemki 

(starš. dod., pomoč ob roj. 

otr., otr. dod., dod. za 
nego otr., dod. za vel. 

druž., den. soc. pomoč, 

starš. nadom., plač. za 
izg. doh., prav. iz DR), 

pokojnine (vrsta in znes., 

varst. dod., regres, 
invalid., dod. za pomoč in 

postr., št. izplačil); 

prejemki za brezp. osebe 
(den. nadom., prisp. za 

pok. in invalid. zavarov., 

ki jih plačuje ZRSZ); 

upravič. do pokojnin in 

dr. pravic pok. in inv. zav. 

(mat. evid. upok., pod. o 
plač., del. dobi, izplačila 

pokoj.). Zdrav. podatki: 

bolezni, ki zahtevajo 
zdravljenje v bolnišnici 

(IVZ8), poraba zdravil, 

izdanih na recepte 
(IVZ64), začetek in 

trajanje odsotnosti z dela 

zaradi bolezni, poškodbe, 
nege, spremstva in dr. 

vzrokov (IVZ3). Podatki 

o izdanih zdravilih (status 
izmenjave, ZZZS št. 

lekarne, št. recepta ali 

naročil., inter. št. listine, 
št. lekarne, datum izdaje 

zdravila, reg. št., podlaga 

zavarov., država – 
konvencija, spol, mesec 

in leto rojstva, razlog 

obravnave, način doplač., 
št. zdravnika, del. šifra in 
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količina izdanega 

zdravila, št. točk, cena 
točke, cel. vrednost 

recepta ali naročil., št. 

zahtevka in znesek OZZ, 
znesek PZZ, izredno 

fakturir. dragih zdravil, št. 

police, ZZZS št. in 
EMŠO zavarov. osebe, 

vrsta dokumenta, razvrst. 
izdanega zdravila, razlog 

izdaje zdrav., ki presega 

najvišjo prizn. vred., cena 
pakir. (cena zdrav.), 

obnovljivi recept, št. 

preost. izdaj na obnovlj. 
receptu, del. šifra predpis. 

zdravila, skupno št. 

receptov, seštevek cel. 
vred. storitev vseh 

receptov). Pod. v spec. 

bolniš. dejavnosti: status 
izmenjave, šifra izvajalca, 

ZZZS šifra izvajalca, 

vrsta, št. in datum 

dokumenta, šifra razloga 

obravnave, šifra kriterija 

za prilagajanje 
specifikacij, šifra države, 

začetek in konec obr. 

obdobja; zap. št. bolniš. 
obravnave, ZZZS in 

EMŠO številka, datum 

rojstva, spol, tip zavarov. 
osebe, šifra podlage 

zavarov. in vsebine 

obravnave, premestitev iz 
druge bolniš., indikator 

sprejema, ponovni 

sprejem, datum in ura 
prihoda v bolniš. in 

začetka bolniš. 

obravnave, št. epizod 
bolniš. obravnave istega 

tipa, lečeča zdrav. služba 

z lokacijo, datum in ura 
zaključka bolniš. 

obravnave istega tipa, 

napotitev/stanje ob 
zaključku bolniš. 
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obravnave istega tipa, 

vrsta napotitve v drugo 
bolniš., šifra dr. bolniš., 

št.ur na intenzivni terapiji, 

ure mehanske ventilacije, 
št. dni neakutne 

obravnave, vrsta bolniš. 

obravnave istega tipa, 
zdrav. dejav., kategorija 

zavarov., šifra 
zavarovalnice, št. dni 

dolgotrajne dnevne 

bolniš. obravnave istega 
tipa, obravnava sledi 

vpisu iz čak. knjige, 

program čak. knjige, 
bolnik ni več zaveden v 

čak. knjigi, razlog bolniš. 

obravnave, datum in ura 
odpusta iz bolniš., tip 

bolniš. obravnave, interni 

bolniš. iden. osebe, mat. 
št. sprejema v bolniš., 

status obravnave istega 

tipa, zap. št. obračuna iste 

obravnave istega tipa, 

datum predhodnega 

obračuna iste obravnave 
istega tipa; podskupina 

oz. pod. dejavnost, šifra 

storitve, št. primerov za 
storitev, št. storitev, cena 

za storitev, vrednost 

storitev za šifro storitve, 
odstotek doplačila, znesek 

obveznega zavarov. za 

šifro storitve; zap. št., 
številka in datum 

terapevtskega ali 

diagnostičnega postopka; 
del. šifra zdravila, 

osnovna enota za 

aplikacijo, količina 
zdravila, ki je bila 

dejansko uporabljena 

/aplicirana osebi, nabavna 
cena zdravila; skupno št. 

bolnišničnih obravnav, 

seštevek celotne vrednosti 
storitev vseh obravnav. 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  1.2 EKONOMSKO UPRAVLJANJE 

  1.2.01 Ekonomsko upravljanje 

  1.2.01.01 Ekonomsko upravljanje 

BS, MF, 

SURS 

1.2.01.01.01 Poročilo o 

primanjkljaju in 
dolgu države 

Izračun primanjkljaja in 

dolga države v skladu z 
metodologijo ESR 1995 

in Eurostatovim 

priročnikom za pripravo 
poročila o primanjkljaju 

in dolgu države.  

Poročanje o primanjkljaju 

in dolgu države Evropski 
komisiji za presojo 

izpolnjevanja kriterijev, 

opredeljenih v Protokolu 
o postopku v zvezi s 

čezmernim 

primanjkljajem.  

Spremljanje metodoloških 

sprememb in vključevanje 
relevantnih v tekoče 

poročilo. Objava in 

posredovanje poročil v 
Eurostat.  

Lastni viri MF: Direktorat 

za proračun, Direktorat za 
zakladništvo, Direktorat 

za javno premoženje in 

finančni sistem, 
Direktorat za javno 

računovodstvo. SURS, 

BS, občine, ZPIZ, ZZZS, 
javni skladi, javne 

agencije, SOD, KAD, 

AJPES. 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. 

32010R0679 

  1.3 GLOBALIZACIJA 

  1.3.01 Kazalniki globalizacije 

  1.3.01.01 Kazalniki globalizacije 

SURS 1.3.01.01.01 Kazalniki 

globalizacije 

Izbrani statistični 

kazalniki s področja 

ekonomije oz. poslovanja 
podjetij (izvoz, uvoz, 

neposredne tuje 

investicije, podjetja pod 
tujim nadzorom), 

mobilnosti ljudi (tuji 

državljani, turisti) ter iz 
drugih področij, kot so 

npr. tehnologija, ki 

osvetljujejo pojav 
globalizacije. 

Merjenje pojava, obsega 

in intenzivnosti 

globalizacije z različnih 
vidikov človekovega 

delovanja. 

Izbor kazalnikov. Priprava 

statističnih podatkov za 

izračun kazalnikov in 
njihova analiza. Objava 

rezultatov. 

Lastni viri SURS-a in že 

obstoječi viri BS. 

n.s. Preteklo in 

predpreteklo 

leto 

Letna December. Priporočila 

Eurostata in 

OECD-ja 
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  1.3.02 Statistični register skupin podjetij 

  1.3.02.01 Statistični register skupin podjetij 

SURS 1.3.02.01.01 Statistični register 
skupin podjetij 

SPR-RSP 

Podatki o večnacionalnih 
in rezidenčnih skupinah 

podjetij (vrsta skupine, 

število zaposlenih, glavna 
dejavnost ipd.). 

Izkazovanje podatkov o 
večnacionalnih in 

rezidenčnih skupinah 

podjetij ter uporaba 
podatkov kot vir za 

Evropski register skupin 

podjetij (EGR). 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov. 

Urejanje vhodnih virov in 

manjkajočih 
identifikatorjev ter s tem 

izboljšanje kakovosti 

podatkov za enote in 
relacije, ki so potencialni 

gradniki skupin podjetij. 

Administrativni viri: 
AJPES (PRS in sodni 

register - tekoče 

prevzemanje), KDD 
(register 

nematerializiranih 

vrednostnih papirjev) - 
30. 3., BS (kapitalske 

naložbe) - 10. 6. Lastni 

viri SURS-a (SPR).  

Obvezno Preteklo leto Letna 18 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0177 

  2 SISTEMI RAČUNOV 

  2.1 EKONOMSKI IN SOCIALNI RAZVOJ 

  2.1.01 Nacionalni računi 

  2.1.01.01 Temeljni agregati - letni podatki 

SURS 2.1.01.01.01 Bruto domači 

proizvod 

Proizvodna, izdatkovna in 

dohodkovna struktura 

bruto domačega 
proizvoda v 

tekočih/stalnih cenah. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

AJPES, BS, MF, MZIP, 

MNZ, DURS, UJP, AZN, 
ZZZS, MKO, ZPIZ. 

Lastni viri SURS-a. Vsi 
najkasneje do 31. 5. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 

SURS 2.1.01.01.02 Izdatkovna 

struktura BDP za 
izračun BDP po 

kupni moči 

Uteži za izračun BDP po 

kupni moči.  

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

priprava ocen. 

Administrativni viri: 

AJPES, BS, MF, MNZ, 
MZIP, DURS, UJP, 

AZN, ZZZS, MKO, 

ZPIZ. Lastni viri SURS-
a. Vsi najkasneje do  

31. 5. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Ocene se ne 

objavijo, so 
vhod v 

obračun 

makroekonom
skih 

agregatov. 

32007R1445 

SURS 2.1.01.01.03 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 raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

AJPES, BS, MF, MNZ, 

MZIP, DURS, UJP, 
AZN, ZZZS, MKO, 

ZPIZ. Lastni viri SURS-

a. Vsi najkasneje do  
31. 5. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 

SURS 2.1.01.01.04 Zaposlenost Zaposlenost v skladu z 
Evropskim sistemom 

računov 2010.  

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a. n.s. Preteklo leto Letna 8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 
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SURS 2.1.01.01.05 Sredstva za delo 

po 
socioekonomskih 

značilnostih 

Sredstva za delo po 

dejavnostih, spolu, 
starosti in izobrazbi. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov za potrebe 

projekta EUKLEMS. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a.  n.s. 2012 Letna 24 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 2.1.01.01.06 Letno DDV 

poročilo 

Statistična dokumentacija 

za tehtano aritmetično 

stopnjo (TAS) DDV in 
kategorij kompenzacij 

TAS.  

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

priprava statističnega dela 

poročila. 

Administrativni viri: 

AJPES (PRS), BS, MF, 

MNZ (CRP), MZIP 
(MRVL), DURS, UJP, 

AZN, ZZZS, MKO, 

ZPIZ. Lastni viri SURS-

a. Vsi najkasneje do  

31. 5. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 

vhod v 
izračune 

prispevka 

Slovenije v 

proračun EU. 

31989R1553, 

32006L0112 

  2.1.01.02 Temeljni agregati - četrtletni podatki 

SURS 2.1.01.02.01 Bruto domači 
proizvod 

Bruto domači proizvod 
po proizvodni, izdatkovni 

in dohodkovni metodi v 

tekočih/stalnih cenah. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov. 

Administrativni viri: 
AJPES, BS, MF, MNZ, 

DURS, UJP, ZZZS, 

ZPIZ. Vsi najkasneje 50 
dni po koncu četrtletja. 

AZN (trimesečni 

računovodski izkazi 
zavarovalnic, 

pozavarovalnic in 

pokojninskih družb). Za 

zavarovalnice in 

pokojninske družbe 70 

dni po koncu četrtletja, za 
pozavarovalnice 100 dni 

po koncu četrtletja. Lastni 

viri SURS-a.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 60 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 

SURS 2.1.01.02.02 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 raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

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

ZZZS, ZPIZ. Lastni viri 

SURS-a. Vsi najkasneje 
50 dni po koncu četrtletja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 65 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32013R0549 

SURS 2.1.01.02.03 Zaposlenost Zaposlenost v skladu z 

ESR 2010.  

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a. n.s. Četrtletje Četrtletna 65 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 
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  2.1.01.03 Input/output tabele 

SURS 2.1.01.03.01 Tabele ponudbe 

in porabe 

Pretoki blaga in storitev, 

tabela ponudbe in tabela 

porabe v tekočih in 
stalnih cenah. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

AJPES, BS, MF, MNZ, 

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

ZPIZ. Lastni viri SURS-

a. Vsi najkasneje do  
31. 5. 

Obvezno 2011 Letna 36 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 

  2.1.01.04 Nefinančni računi institucionalnih sektorjev 

SURS 2.1.01.04.01 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 raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: MF, 

DURS, ZPIZ, BS, UJP. 
Lastni viri SURS-a. Vsi 

najkasneje do 31. 5. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32013R0549 

SURS 2.1.01.04.02 Četrtletni 

nefinančni 
sektorski računi 

domačih sektorjev 

in tujine 

Nefinančni institucionalni 

sektorski računi za 
nefinančne družbe, 

finančne družbe, državo, 

gospodinjstva z 

nepridobitnimi 

institucijami, ki 

opravljajo storitve za 
gospodinjstva, in tujino. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: BS, 

MF, CURS, DURS, 
AJPES. Lastni viri 

SURS-a. Vsi najkasneje 

50 dni po koncu četrtletja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32005R1161, 

32013R0549 

  2.1.01.05 Računi države 

SURS 2.1.01.05.01 Računi države Temeljni agregati sektorja 

država. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: MF, 

AJPES, MO, MNZ, 

ZPIZ, ZZZS, UJP. Lastni 
viri SURS-a. Za prvo 

objavo vsi najkasneje do 

15. 3., za drugo objavo 
vsi najkasneje do 31. 8. 

Obvezno Polletje Polletna 3 in 9 mesecev 

po obdobju 

opazovanja.  

32009R0479, 

32013R0549 

SURS 2.1.01.05.02 Četrtletni računi 
države 

Nefinančni sektorski 
računi za državo. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: BS, 
MF, CURS. Vsi 

najkasneje 50 dni po 

koncu četrtletja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

32005R1161 

SURS 2.1.01.05.03 Davki in 
prispevki za 

socialno varnost 

Razporeditev podrobnih 
kategorij davkov in 

prispevkov za socialno 

varnost po sektorjih 
prejemnikih. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: MF, 
DURS, CURS, ZPIZ, 

ZZZS, UJP. Vsi 

najkasneje do 15. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 
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SURS 2.1.01.05.04 Izdatki države po 

namenih 

Spremljanje izdatkov 

sektorja država po 
namenih (po klasifikaciji 

COFOG). 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: MF, 

DURS, ZPIZ, ZZZS, 
UJP, AJPES. Vsi 

najkasneje do 31. 5. 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32013R0549 

  2.1.01.06 Bilance stanj nefinančnih sredstev 

SURS 2.1.01.06.01 Bilance stanj 

nefinančnih 

sredstev 

Bruto in neto vrednosti 

osnovnih sredstev ter 

potrošnja stalnega 
kapitala v tekočih in 

stalnih cenah ter vrednost 

zalog. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

DURS, AJPES, MNZ, 

MIZP, GURS. Lastni viri 
SURS-a.  

Obvezno Stanje na 

koncu leta 

Letna 24 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 

  2.1.01.07 Finančni računi 

BS 2.1.01.07.01 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 

obdobju 

opazovanja. 

32013R0549; 

UL RS, št. 

113-
5647/2007 in 

št. 113-

5648/2007 

AJPES, 

BS 

2.1.01.07.02 Četrtletni finančni 

računi  

Četrtletni podatki o 

stanjih in transakcijah 

finančnih sredstev in 
obveznosti 

institucionalnih sektorjev 
po finančnih instrumentih 

in posebej sektorja 

država.  

Izpolnitev zahtev 

Eurostata in ECB ter za 

potrebe ekonomske 
analize, domače in tuje 

javnosti, analiza 
konsistentnosti med 

nefinančnimi in 

finančnimi sektorskimi 
računi. 

Priprava metodologije 

raziskovanja ter 

pridobitev podatkov iz 
administrativnih in lastnih 

virov (BS). Zbiranje, 
obdelava in posredovanje 

podatkov (AJPES). 

Vključitev dodatnih virov 
in nadaljnja obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov (BS). 

Enote vključene v S.11, 

S.12 in S.13 oz. po 

Sklepu BS (prag 
poročanja glede na 

bilančno vsoto) 
posredujejo podatke 

AJPES do: 20. 2., 10. 5., 

10. 8., 10. 11., AJPES 
posreduje zbrane podatke 

BS v petih delovnih dneh 

po končanem sporočanju. 
SURS in administrativni 

viri: KDD, MF, AJPES 

(letna poročila). Lastni 
viri BS.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 4 mesece po 

obdobju 

opazovanja.  

32004R0501, 

32002O0007, 

32005O0013, 
32006O0006; 

UL RS, št. 
113-

5647/2007 in 

št. 113-
5648/2007 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  2.1.02 Regionalni računi 

  2.1.02.01 Regionalni računi 

SURS 2.1.02.01.01 Regionalni bruto 
domači proizvod 

Bruto domači proizvod, 
sredstva za zaposlene in 

zaposlenost po 

dejavnostih in po regijah. 

Obračun 
makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov. 

Zavod za gozdove 
Slovenije, AJPES, 

DURS, UJP. Lastni viri 

SURS-a (SRDAP, Popis 
kmetijskih gospodarstev, 

REN). Vsi najkasneje do 

27.2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 

SURS 2.1.02.01.02 Računi 

gospodinjstev po 
regijah 

Račun alokacije 

primarnega dohodka in 
račun sekundarne 

razdelitve dohodka po 

regijah. 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

AJPES, DURS 
(dohodnina), MF, UJP, 

ZZZS (socialni transferji), 

ZPIZ (socialni transferji), 
MDDSZ (socialni 

transferji), ZRSZ 

(socialni transferji), MNZ 
(CRP). Lastni viri SURS-

a. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 24 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32013R0549 

SURS 2.1.02.01.03 Bruto investicije v 

osnovna sredstva 

po regijah 

Bruto investicije v 

osnovna sredstva po 

dejavnostih in po regijah. 

Obračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a. n.s. Predpreteklo 

leto 

Letna 24 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32013R0549 
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  2.1.03 Satelitski računi 

  2.1.03.01 Satelitski računi 

SURS 2.1.03.01.01 Izdatki in viri 
financiranja 

zdravstva 

Sklop osnovnih tabel 
prikazuje izdatke za 

zdravstvo po mednarodni 

klasifikaciji za 
zdravstvene račune 

(ICHA), ki zajema tri 

dimenzije izdatkov za 
zdravstvo: po vrstah 

zdravstvenih obravnav, 

po dejavnosti izvajalcev 
zdravstvenih storitev in 

po virih financiranja 

zdravstva. Uporabljena je 
mednarodna metodologija 

SHA (Sistem 

zdravstvenih računov; 
ang. "A System of Health 

Accounts").  

Namen priprave 
nacionalnih zdravstvenih 

računov je spremljanje 

izdatkov za zdravstvene 
storitve in medicinsko 

blago. Ti mednarodno 

primerljivi podatki so 
namenjeni uporabi pri 

oblikovanju zdravstvene 

politike in za ekonomske 
analize sistema 

zdravstvenega varstva. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in izračun 

podatkov in objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 
ZZZS, IVZ, izvajalci 

zdravstvenih storitev, 

institucionalni plačniki 
zdravstvenih storitev,  

Lekarniška zbornica, 

Zdravniška zbornica, 
Združenje zdravstvenih 

zavodov Slovenije, 

številne zdravstvene 
zavarovalnice, BS, MF, 

AJPES, MZ, MDDSZ, 

MNZ, MO, ZPIZ, DURS 
in drugi dajalci podatkov 

ter lastni viri SURS-a. 

ZZZS in IVZ: oktober za 
preteklo leto. Drugi: 

december za preteklo 

leto. 

Obvezno Predpreteklo 
leto 

Letna 18 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

  2.1.04 Statistika ekonomskih odnosov s tujino 

  2.1.04.01 Plačilna bilanca (transakcije) in mednarodne naložbe in obveznosti (stanja)  

BS 2.1.04.01.01 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 

rezultatov. 

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

opazovanja. 

32005R0184; 
ZMDS UL 

RS, št. 2/1993, 

ZCMDS-A 
UL RS, št. 

70/1998, ZBS-

1-UPB1 UL 
RS, št. 

72/2006 in 

ZCMDS-B 
UL RS, št. 

29/2010 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

BS 2.1.04.01.02 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; 
ekonomske analize. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
rezultatov. 

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

obdobju 
opazovanja. 

32005R0184; 

ZMDS UL 
RS, št. 2/1993, 

ZCMDS-A 

UL RS, št. 
70/1998, ZBS-

1-UPB1 UL 

RS, št. 
72/2006 in 

ZCMDS-B 
UL RS, št. 

29/2010 

BS 2.1.04.01.03 Plačilni promet s 
tujino 

PPT 

Poroča se vsa plačila 
(prilivi/odlivi), ki jih 

opravijo banke in 

hranilnice zase in za 
stranke. 

Ekonomski odnosi s 
tujino. 

Priprava in izvedba 
raziskovanja. 

Banke in hranilnice do 
desetega delovnega dne 

za podatke predhodnega 

meseca. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 
objavijo, 

služijo za 

kontrolo 
vzorca 

poročevalcev 

za plačilno 
bilanco. 

UL RS, št. 
24/2013, UL 

RS, št. 

27/2013 

BS 2.1.04.01.04 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, KAD, 

SOD in Sklad za 

razgradnjo NEK ter 
izdajatelji dolžniških 

vrednostnih papirjev v 

tujini. Do 10. v mesecu za 
predhodni mesec. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 
objavijo, 

vključijo se v 

statistiko 
plačilne 

bilance. 

ZBS-1-UPB1 
UL RS, št. 

72/2006, UL 

RS, št. 107-
4595/2008 in 

št. 107-

4597/2008 

BS 2.1.04.01.05 Prejeti in dani 
krediti ter depoziti 

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. 

Izbrana podjetja - 
nebančni sektor - do 20. v 

mesecu za predhodni 

mesec. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 
objavijo, 

vključijo se v 

statistiko 
plačilne 

bilance. 

32005R0184, 
32001R2560; 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006, UL 

RS, št. 107-

4595/2008 in 
št. 107-

4597/2008, 

UL RS, št. 36-
1733/2009 
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BS 2.1.04.01.06 Kupljeni/prodani 

tuji dolžniški 
vrednostni papirji 

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. v mesecu za 
predhodni mesec.  

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavijo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance. 

32005R0184, 

32001R2560; 
ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 

72/2006, UL 
RS, št. 107-

4595/2008 in 

št. 107-
4597/2008, 

UL RS, št. 36-
1733/2009 

AJPES, 

BS 

2.1.04.01.07 Terjatve in 

obveznosti do 
tujine (do 

nerezidentov), za 

namene države; 
prihodki in 

odhodki 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. 

Priprava metodologije 

raziskovanja (BS, 
AJPES). Zbiranje, 

obdelava in posredovanje 

podatkov (AJPES). 
Vključitev dodatnih virov 

in nadaljnja obdelava 

podatkov ter objava 
rezultatov (BS). 

Gospodarske družbe ter 

srednji in veliki 
samostojni podjetniki, ki 

imajo poslovne odnose s 

tujino, posredujejo 
podatke AJPES do 31. 3., 

AJPES zbrane podatke 

posreduje BS 4,5 meseca 
po obdobju opazovanja. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006 

BS 2.1.04.01.08 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 15. dne v 
mesecu in APEK do 25. 

dne v mesecu po koncu 

obdobja opazovanja. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 
objavijo, 

vključijo se v 

statistiko 
plačilne 

bilance. 

32005R0184, 
32001R2560; 

ZMDS UL 

RS, št. 2/1993, 
ZCMDS-A 

UL RS, št. 
70/1998 in 

ZCMDS-B 

UL RS, št. 
29/2010  
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BS 2.1.04.01.09 Poročilo o 

storitveni menjavi 
in delu blagovne 

menjave ter o 

tekočih/kapitalski
h 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. 

Izbrana podjetja - do 20. 

v mesecu za predhodni 
mesec. Administrativni 

vir: DURS (obrazca 

DDV-O in RP-O). 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavijo, 
vključijo se v 

statistiko 

plačilne 
bilance. 

32005R0184, 

32001R2560; 
ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 

72/2006, UL 
RS, št. 107-

4595/2008 in 

št. 107-
4597/2008, 

UL RS, št. 36-
1733/2009 

BS 2.1.04.01.10 Stanje 

mednarodnih 
naložb in 

obveznosti 

Bilanca stanja naložb in 

obveznosti rezidentov 
Slovenije do nerezidentov 

(BPM5, Vademekum za 

plačilno bilanco). 

Ekonomska analiza. Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
podatkov.  

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

mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32005R0184; 

ZMDS UL 
RS, št. 2/1993, 

ZCMDS-A 

UL RS, št. 
70/1998, ZBS-

1-UPB1 UL 

RS, št. 
72/2006 in 

ZCMDS-B 

UL RS, št. 
29/2010 

BS 2.1.04.01.11 Kratkoročne 
terjatve in 

obveznosti 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. 

Izbrana podjetja - do 
zadnjega dne v mesecu za 

predhodni mesec. 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 
objavijo, 

vključijo se v 

druga 
raziskovanja. 

ZBS-1-UPB1 
UL RS, št. 

72/2006, UL 

RS, št. 107-
4595/2008 in 

št. 107-

4597/2008, 
UL RS, št. 36-

1733/2009 

BS 2.1.04.01.12 Naložbe: 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: 

mesečno - do 20. v 

mesecu za predhodni 
mesec;letno - do 20. 

aprila za preteklo leto. 

AJPES (letna poročila) - 
do konca aprila. 

Obvezno Mesec, leto. n.s. Podatki se ne 

objavijo, 

vključijo se v 
druga 

raziskovanja. 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 

72/2006, UL 
RS, št. 107-

4595/2008 in 

št. 107-
4597/2008, 

UL RS, št. 36-

1733/2009 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  2.1.05 Statistika finančnih posrednikov in trgov 

  2.1.05.01 Statistika denarnih posrednikov 

BS 2.1.05.01.01 Bilanca stanja in 
obrestne mere 

denarnih 

finančnih 
posrednikov  

Podatki iz bilance stanja 
denarnih finančnih 

posrednikov. 

Izpolnitev zahtev ECB in 
primerljivost z evropskim 

sistemom širše denarne in 

finančne statistike ter za 
pripravo finančnih 

računov. 

Priprava in izvedba 
raziskovanja ter objava 

rezultatov. 

Denarne finančne 
institucije (S.122) - do 10. 

delovnega dne po 

obdobju opazovanja. 
Lastni viri BS (S.121). 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 
zadnji dan v 

mesecu po 

obdobju 
opazovanja 

(bilanca 

stanja), 
najkasneje 28. 

delovni dan po 

obdobju 
opazovanja 

(obrestne 

mere) in 4 
mesece po 

obdobju 

opazovanja 
(finančni 

računi). 

32009R0025, 
32002O0007; 

UL RS, št. 46-

2285/2009 

BS 2.1.05.01.02 Tokovi iz bilance 

stanja denarnih 

finančnih 

posrednikov  

Podatki o tokovih iz 

podatkov bilance stanja 

denarnih finančnih 

posrednikov. 

Izpolnitev zahtev ECB in 

primerljivost z evropskim 

sistemom širše denarne in 

finančne statistike ter za 

pripravo finančnih 

računov. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 

rezultatov. 

Denarne finančne 

institucije (S.122) - do 10. 

delovnega dne po 

obdobju opazovanja. 

Lastni viri BS (S.121). 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 

zadnji dan v 

mesecu po 

obdobju 

opazovanja 

(bilanca 
stanja) in 4 

mesece po 

obdobju 
opazovanja 

(finančni 

računi). 

32009R0025, 

32002O0007; 

UL RS, št. 46-

2285/2009 

BS 2.1.05.01.03 Podatki za sistem 

minimalnih 
obveznih rezerv  

Osnove sistema 

minimalnih obveznih 
rezerv (postavk bilance 

stanja) po metodologiji 

ECB. 

Izpolnitev zahtev ECB in 

primerljivost z evropskim 
sistemom širše denarne in 

finančne statistike. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter 
posredovanje podatkov 

ECB. 

Kreditne institucije 

(banke in hranilnice) - do 
10. delovnega dne po 

obdobju opazovanja 

Obvezno Mesec n.s. Podatki se ne 

objavijo, 
posredujejo se 

ECB. 

32009R0025; 

UL RS, št. 46-
2285/2009 

BS 2.1.05.01.04 Statistične bilance 

denarnih 
finančnih 

posrednikov 

Agregatne bilance stanja 

denarnih finančnih 
posrednikov po ustreznih 

metodologijah. 

Ekonomska analiza. Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 
rezultatov. 

Lastni viri BS.  n.s. Mesec Mesečna Najkasneje 

zadnjega dne v 
mesecu po 

obdobju 

opazovanja. 

32009R0025 
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  2.1.05.02 Druge statistike finančnih trgov 

BS 2.1.05.02.01 Podatki 

investicijskih 

skladov 

Podatki o stanjih in 

tokovih v bilancah 

investicijskih skladov. 

Statistika evro območja 

za potrebe ECB po 

uredbi. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter objava 

rezultatov. 

Družbe za upravljanje 

investicijskih skladov (S. 

123) po navodilu BS 
preko ATVP v BS - do 

10. delovnega dne po 

obdobju opazovanja. 

Obvezno Mesec Mesečna Najkasneje 2 

meseca po 

obdobju 
opazovanja. 

32007R0958, 

32009R0025, 

31996R2223, 
32002O0007; 

ZBS-1-UPB1 

UL RS, št. 
72/2006 

BS 2.1.05.02.02 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 

rezultatov. 

Izdajatelji instrumentov 
(banke in nefinančna 

podjetja) - do 10. 

delovnega dne po koncu 
obdobju opazovanja, ob 

spremembah in ob izdaji 

kartic. 

Obvezno Četrtletje, za 
elektronski 

denar - mesec  

Četrtletna Najkasneje 2 
meseca po 

obdobju 

opazovanja. 

32007O0009; 
UL RS, št. 

135-

5862/2003 

BS 2.1.05.02.03 Finančno 

posredništvo 

družb, ki se 
ukvarjajo z 

najemom 

(leasing) 

Podatki iz bilance stanja, 

izkaza uspeha in 

analitičnih evidenc. 

Izpolnitev zahtev ECB in 

primerljivost z evropskim 

sistemom širše finančne 
statistike, podatki leasing 

družb za statistiko 

finančnih računov. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja ter obdelava 

podatkov. 

Izbrane družbe, ki 

izvajajo dejavnost najema 

(leasing) - do 10. 
delovnega dne v mesecu 

po obdobju opazovanja.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 4 mesece po 

obdobju 

opazovanja. 

UL RS, št. 59-

2493/2012 

SURS 2.1.05.02.04 Temeljna obrestna 

mera 
TOM 

Mesečna in letna temeljna 

obrestna mera.  

Podatki se objavljajo na 

podlagi Zakona o 
predpisani obrestni meri 

zamudnih obresti in na 

podlagi Sklepa Banke 
Slovenije o temeljni 

obrestni meri; uporabljajo 

se predvsem v bančnem 
sektorju. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Lastni viri SURS-a 

(ICŽP).  

n.s. Mesec, tekoče 

leto 

Mesečna Zadnji delovni 

dan v mesecu. 

ZPOMZO-1-

UPB-1 UL 
RS, št. 

11/2007, UL 

RS, št. 61-
3474/1996 
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  2.1.06 Bilance javnega financiranja 

  2.1.06.01 Bilance javnega financiranja 

MF 2.1.06.01.01 Bilance sektorja 
država - v skladu 

s priročnikom 

Mednarodnega 
denarnega sklada 

GFSM2001 

Razširjeni izkazi bilanc 
javnega financiranja z 

vključitvijo javnih 

skladov in agencij, javnih 
zavodov ter ostalih enot 

sektorja država. 

Celovitost zajemanja 
institucij širšega sektorja 

država pri spremljanju 

javnofinančnih tokov. 
Izkazovanje podatkov o 

javnofinančnih prihodkih 

in odhodkih po 
ekonomski klasifikaciji in 

izkazovanje 

javnofinančnih odhodkov 
glede na funkcije, ki se 

financirajo iz državnega 

proračuna, proračunov 
občin, ZPIZ in ZZZS. 

Zbiranje in obdelava 
podatkov ter objava v 

letopisu Mednarodnega 

denarnega sklada. 

Administrativni viri: 
AJPES, občine, ZPIZ, 

ZZZS, SOD, KAD - do 

konca 2. četrtletja. Lastni 
viri MF. 

Obvezno Pretekla leta Letna Podatki se ne 
objavijo, so 

vhod v 

pripravo 
podatkov 

letopisa 

Mednarodnega 
denarnega 

sklada. 

SDDS 
standardi 

(MDS, 1996) 

MF 2.1.06.01.02 Bilance blagajn 
javnega 

financiranja 

Prejemki in izdatki po 
ekonomskih namenih za 

konsolidirano globalno 

bilanco javnega 
financiranja, državni 

proračun, ZPIZ, ZZZS in 

lokalne skupnosti; stanje 

dolga RS po vrstah 

kreditorjev, instrumentih 

in valutah; stanje jamstev 
RS glede na ročnost, 

valutno strukturo in po 

dejavnostih, izdaje 
kratkoročnih in 

dolgoročnih vrednostnih 

papirjev. 

Spremljanje gibanj v 
javnih financah. 

Zbiranje in obdelava 
podatkov ter objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 
ZPIZ, ZZZS, občine. 

Najkasneje do konca 

tekočega meseca za 
pretekli mesec. Lastni viri 

MF.  

Obvezno Mesec, 
Četrtletje 

Mesečna, 
Četrtletna 

30 dni in 3 
mesece po 

obdobju 

opazovanja. 

SDDS 
standardi 

(MDS, 1996) 
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  2.2 OKOLJSKA TRAJNOST 

  2.2.01 Okoljsko ekonomski računi 

  2.2.01.01 Okoljsko ekonomski računi 

SURS 2.2.01.01.01 Okoljski računi- 

NAMEA emisije 
v zrak 

NAMEA 

V račune emisij v zrak 

zajeti podatki prikazujejo 
količine emisij, ki jih v 

zrak oddajajo industrija 

(po dejavnostih SKD) in 
gospodinjstva. EU 

skladna metodologija je 

konceptualno prilagojena 
sistemu nacionalnih 

računov.  

Spremljanje in preračun 

podatkov o emisijah v 
zrak z ustrezno 

mednarodno primerljivo 

nacionalno metodologijo 
daje potrebno osnovo za 

oblikovanje politik 

uravnoteženega razvoja. 
Namenjeno je tudi 

izpolnjevanju 

mednarodnih obveznosti, 
kot je vprašalnik 

Eurostat/OECD/UN za 

račune NAMEA emisije v 
zrak.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, izračun 

rezultatov, objava 
rezultatov.  

Administrativni vir: 

ARSO – april. Lastni viri 
SURS-a.  

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 21 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32011R0691 

SURS 2.2.01.01.02 Okoljski računi - 
podatki o računih 

snovnih tokov 

RST 

V računih snovnih tokov 
so prikazani podatki o 

vnosu snovi iz okolja 

(črpanje naravnih virov), 

o uvozu in izvozu snovi 

ter izračunani kazalniki 

snovnih tokov. EU 
skladna metodologija je 

konceptualno prilagojena 

sistemu nacionalnih 
računov. 

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 NVS 

(neposredni vnos snovi), 
DPS (domača poraba 

snovi), FTB (fizična 

trgovska bilanca).  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, izračun 

rezultatov, objava 

rezultatov.  

Administrativni viri: 
ARSO, Geološki zavod 

Slovenije, Zavod za 

gozdove RS, DRSC – od 

marca do oktobra. ¸ 

Lastni viri SURS-a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32011R0691 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  2.2.02 Ekonomski računi za kmetijstvo in gozdarstvo 

  2.2.02.01 Ekonomski računi za kmetijstvo in gozdarstvo 

SURS 2.2.02.01.01 Ekonomski računi 
za kmetijstvo  

ERK 

ERK so kompleksen 
informacijski sistem za 

kmetijstvo, ki vsebuje 

račun proizvodnje, 
ustvarjanja dohodka, 

podjetniški račun 

dohodka in okrnjen račun 
akumulacije. 

Metodologija ERK se 

dopolnjuje skladno s 
spremembami 

Evropskega sistema 

računov (ESR). 

Osnovni namen je 
spremljanje ekonomskega 

položaja kmetijstva in 

ocenjevanje skupne 
kmetijske politike. 

Omogočajo mednarodno 

primerjavo ter primerjavo 
z drugimi dejavnostmi 

znotraj nacionalnega 

gospodarstva.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava že 

zbranih statističnih in 

administrativnih 
podatkov, priprava in 

objava rezultatov. 

Dopolnjevanje ERK v 
skladu z metodološkimi 

zahtevami, izboljšanje 

kakovosti ocen agregatov 
s pomočjo dodatnih 

podatkovnih virov in 

analiz.  

Administrativni viri: 
AKTRP (podatki o 

subvencijah – 15. 9.), vsi 

ostali administrativni viri 
do konca maja oz., ko so 

podatki na voljo: Sklad 

kmetijskih zemljišč 
(najemnine kmetijskih 

zemljišč), DURS 

(obračun DDV, napovedi 
oz. odmere dohodka iz 

dejavnosti), MF-UJP 

(vplačila in razporeditve 
javnih prihodkov - B2), 

AJPES (letna poročila). 

Lastni viri SURS-a: 
kmetijske statistike, 

statistika industrije, 

zunanjetrgovinska 
statistika, nacionalni 

računi, statistika plač.  

Obvezno Tekoče leto Letna Konec 
novembra: 

prva ocena za 

tekoče leto. 
Konec 

januarja: druga 

ocena za 
preteklo leto. 

9 mesecev po 

zaključku leta: 
začasni končni 

podatki za 

preteklo leto. 

32004R0138 

SURS 2.2.02.01.02 Ekonomski računi 

za gozdarstvo 

ERG 

ERG so osnova za 

izračun dohodkovnih 

kazalnikov, s katerimi 
primerjamo gozdarstvo 

med državami in znotraj 

nacionalnega 
gospodarstva. Z 

namenom vrednotenja 

ostalih funkcij gozda so 
bili združeni v sistem 

okoljskih in ekonomskih 

računov (po metodologiji 
Evropski okvir za 

združene okoljske in 

ekonomske račune za 
gozdove) - predstavljajo 

enega izmed osmih 

modulov. 

Osnovni namen ERG je 

analiza proizvodnega 

procesa in primarnega 
dohodka, ki ga ustvarja 

gozdarstvo za vodenje 

politike na področju 
gozdarstva. ERG so 

integrirani v okoljske in 

ekonomske račune za 
gozdove, z namenom, da 

se poleg primarne 

ovrednoti tudi ostale 
funkcije gozda (npr. 

okoljska, socialna idr.). 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. Revizija 

spremljanja vrednosti 

gozdarskih storitev. 

Administrativni viri: 

Zavod za gozdove 

Slovenije, MKO, Sklad 
Kmetijskih zemljišč, 

DURS. Avgust. Lastni 

viri SURS-a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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  2.2.03 Bilance preskrbe 

  2.2.03.01 Bilance preskrbe 

SURS 2.2.03.01.01 Bilance preskrbe 
z rastlinskimi 

pridelki 

KME-BIL-
RAST/L 

Bilance so sklop 
standardiziranih 

informacij o pridelavi in 

porabi za posamezen 
rastlinski pridelek ali 

skupino rastlinskih 

pridelkov.  

Osnovni namen bilanc je 
spremljanje tržnih gibanj 

rastlinskih pridelkov in 

ugotavljanje samooskrbe 
države. Zagotavljajo 

potrebne informacije za 

sprejemanje političnih 
odločitev na področju 

kmetijstva v Sloveniji in 

na ravni EU in so podlaga 
za urejanje kmetijskih 

trgov.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih in že 

obstoječih statističnih 
podatkov, objava 

rezultatov in metodološke 

dopolnitve. 

KIS - marec in junij 2014 
(začasni podatki), 

november 2014 (končni 

podatki). Lastni viri 
SURS-a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 16 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32001R1282 
(vino), vse 

ostale bilance 

na podlagi 
partnerskega 

sodelovanja 

SURS 2.2.03.01.02 Bilanci preskrbe 

za živinorejo 

KME-BIL-ŽIV/L 

Bilanci sta sklop 

standardiziranih 

informacij o prireji in 
porabi mesa ali živalskih 

proizvodov.  

Osnovni namen bilanc je 

spremljanje tržnih gibanj 

na področju reje živine in 
prireje živalskih 

proizvodov. Zagotavljajo 

potrebne informacije za 
sprejemanje političnih 

odločitev na področju 

kmetijstva oz. živinoreje 

v Sloveniji in na ravni EU 

in so podlaga za urejanje 

kmetijskih trgov.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in že 
obstoječih statističnih 

podatkov, objava 

rezultatov in metodološke 
dopolnitve. 

KIS - marec in junij 2014 

(začasni podatki), 

november 2014 (končni 
podatki). Lastni viri 

SURS-a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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  3 OSNOVNE STATISTIKE 

  3.1 POSLOVNO PODROČJE 

  3.1.01 Strukturne poslovne statistike 

  3.1.01.01 Strukturne poslovne statistike 

SURS 3.1.01.01.01 Zbirna statistika o 
poslovanju 

podjetij 

SSP/L 

Podatki o poslovanju 
podjetij in njihovih delov 

(lokalnih enot in enot 

enovrstne dejavnosti) 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, lokalnih enot 
in enot enovrstne 

dejavnosti; 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. 

Zagotavljanje statistično 

zaščitenih mikropodatkov 
za razvoj 

mikrosimulacijskega 

modela za modeliranje 
učinkov sprememb davka 

od dohodkov pravnih 

oseb. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni viri: 
AJPES (letna poročila) - 

31. 5., DURS (Davčni 

obračun akontacije 

dohodnine od dohodka iz 

dejavnosti, Bilanca stanja, 

Izkaz poslovnega izida, 
DDPO 30. 6., DDV do 

15. v mesecu za 

predpretekli mesec) in 
UJP (vplačila 

javnofinančnih prihodkov 

na določene račune). 
Lastni viri SURS-a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0295 
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AJPES, 

SURS 

3.1.01.01.02 Poslovne storitve 

SSP-PS/L 

Podrobna členitev 

prihodkov od prodaje po 
vrstah storitev in 

proizvodov ter 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 metodologije 

raziskovanja (SURS). 
Zbiranje, obdelava in 

posredovanje podatkov 

(AJPES). Nadaljnja 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov (SURS). 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo dejavnosti 
SKD 58.2: Izdajanje 

programja, 62: 

Računalniško 
programiranje, svetovanje 

in druge s tem povezane 

dejavnosti, 63.1: 
Obdelava podatkov in s 

tem povezane dejavnosti; 
obratovanje spletnih 

portalov, 71.1: 

Arhitekturno in tehnično 
projektiranje in s tem 

povezano svetovanje, 

71.2: Tehnično 
preizkušanje in 

analiziranje, 73.1: 

Oglaševanje, 73.2: 
Raziskovanje trga in 

javnega mnenja, 78: 

Zaposlovalne dejavnosti. 
Poslovni subjekti v 

navedenih dejavnostih 

posredujejo podatke 

AJPES do 1. 10., AJPES 

posreduje podatke SURS-

u do 30. 11. 
Administrativni viri: 

AJPES (letna poročila) do 

31. 5., DURS (davčni 
obračun akontacije 

dohodnine od dohodka iz 

dejavnosti, bilanca stanja, 
izkaz poslovnega izida) 

do 30. 6. in DDV do 15. v 

mesecu za predpretekli 
mesec. Lastni viri SURS-

a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 19 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0295 

SURS 3.1.01.01.03 Vrednost 

opravljenih 

gradbenih del 
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 vrednosti 

opravljenih gradbenih del, 

ter spremljanje vrednosti 
storitev organizacije 

izvedbe stavbnih 

projektov za kasnejšo 
prodajo.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Poslovni subjekti s 

področja gradbeništva in 

enote drugih poslovnih 
subjektov, ki izvajajo 

gradbena dela. 30. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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SURS 3.1.01.01.04 Trgovina 

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); vir 

podatkov za tabele 

ponudbe in porabe v 
nacionalnih računih. 

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. 

17. 4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 3.1.01.01.05 Investicije v 

osnovna sredstva 

INV-1, INV-2 in 

INV-3 

Investicije v nova in 

rabljena opredmetena 

osnovna sredstva (OOS), 

v nova in rabljena 
neopredmetena sredstva 

(NS), dezinvesticije OOS 

in NS, viri financiranja za 
investicije v OOS in NS, 

delitev sredstev iz virov 

na plačane in neplačane 
investicije, investicije v 

nova in rabljena OOS in 

NS po lokaciji in namenu. 

Spremljanje investicijske 

dejavnosti pri 

neposrednih investitorjih 

za prikaz investicijske 
dejavnosti gospodarstva v 

okviru letne statistike o 

poslovanju podjetij 
(strukturna statistika 

podjetij) in obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti 

iz vseh področij po SKD 

2008. Rok: INV-1, INV-2 

in INV-3: 9. 5. 
Administrativni vir: 

DURS (DDV) 15. v 

mesecu za predpretekli 
mesec, AJPES (letna 

poročila) - 31. 5.  

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223, 

32008R0295 

SURS 3.1.01.01.06 Statistika o tujih 

notranjih 
povezanih 

podjetjih (inward 

FATS) 
SSP-FATS/L 

Poslovanje 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 EU. 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 in 

obstoječih statističnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni viri: BS 

(podatki o kapitalskih 
naložbah) - do 10. 6. 

Lastni viri SURS-a: 

register skupin podjetij, 
podatki strukturne 

statistike.  

Obvezno Preteklo in 

predpreteklo 
leto 

Letna 22 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32007R0716 

SURS 3.1.01.01.07 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. 30. 

6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 15 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0295, 

32013R0549 
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SURS 3.1.01.01.08 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 pokojninskih 

skladov; 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, AZN, 

ATVP. 30. 6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 15 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0295, 

32013R0549 

SURS 3.1.01.01.09 Industrijska 
proizvodnja 

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. 5. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31991R3924 

SURS 3.1.01.01.10 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 18.4. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 

vhod v 
obračun 

makroekonom

skih 
agregatov. 

31989R1553, 

32006L0112, 

32013R0549 

AJPES, 

SURS 

3.1.01.01.11 Statistično 

raziskovanje o 
dividendah 

NR/DIVID 

Podatki o izplačanih 

dividendah po sektorjih 
prejemnikov dividend 

(nefinančne družbe, 

finančne družbe, država, 
gospodinjstva, 

nepridobitne institucije, 

ki opravljajo storitve za 
gospodinjstva, tujina). 

Obračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava metodologije 

raziskovanja (SURS). 
Zbiranje, obdelava in 

posredovanje podatkov 

(AJPES). Nadaljnja 
obdelava podatkov 

(SURS). 

Delniške družbe AJPES-u 

do 25. 4., AJPES 
posreduje zbrane podatke 

SURS-u do 9. 5. 

Obvezno Preteklo leto n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 
vhod v 

obračun 

makroekonom
skih 

agregatov. 

32013R0549 
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AJPES 3.1.01.01.12 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 raziskovanja, 

zbiranje, obdelava 
podatkov in objava 

pomembnejših rezultatov. 

Gospodarske družbe, 

gospodarske javne službe, 
srednji in veliki 

samostojni podjetniki in 

druge družbe - 31. 3. 
Lastni viri AJPES.  

Obvezno Preteklo leto Letna 4,5 meseca po 

obdobju 
opazovanja. 

ZGD-1-UPB3 

UL RS, št. 
65/2009, 

33/2011, 

91/2011, 
32/2012, 

57/2012 

AJPES 3.1.01.01.13 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 raziskovanja, 
zbiranje, obdelava 

podatkov in objava 

pomembnejših rezultatov. 

Mali samostojni 
podjetniki - 31. 3. Lastni 

viri AJPES. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4,5 meseca po 
obdobju 

opazovanja. 

ZGD-1-UPB3 
UL RS, št. 

65/2009, 

33/2011, 
91/2011, 

32/2012, 

57/2012 

AJPES 3.1.01.01.14 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 raziskovanja, 

zbiranje, obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov. 

Proračuni, organi in 

organizacije lokalnih 
skupnosti, ZZZS, ZPIZ, 

javni skladi in drugi 

uporabniki enotnega 
kontnega načrta - 28. 2. 

Lastni viri AJPES.  

Obvezno Preteklo leto Letna 3,5 meseca po 

obdobju 
opazovanja. 

ZR UL RS, št. 

23/1999 in 
30/2002, UL 

RS, št. 120-

6087/2007 in 
104-

4577/2009 
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AJPES 3.1.01.01.15 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 raziskovanja, 

zbiranje, obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov. 

Zavodi, javni zavodi, 

inštituti in drugi določeni 
uporabniki enotnega 

kontnega načrta - 28. 2. 

Lastni viri AJPES. 

Obvezno Preteklo leto Letna 3,5 meseca po 

obdobju 
opazovanja. 

ZR UL RS, št. 

23/1999 in 
30/2002 

AJPES 3.1.01.01.16 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 raziskovanja, 

zbiranje, obdelava 

podatkov in objava 
pomembnejših rezultatov. 

Ustanove, politične 

stranke, sindikati in druge 

nepridobitne organizacije 
- pravne osebe zasebnega 

prava - 28. 2. Lastni viri 

AJPES. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

ZR UL RS, št. 

23/1999 in 

30/2002 

AJPES 3.1.01.01.17 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 raziskovanja, 
zbiranje, obdelava 

podatkov in objava 

pomembnejših rezultatov. 

Društva - 31. 3. Lastni 
viri AJPES. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

ZDru-1-UPB2 
UL RS, št. 

64/2011 in 

ZInvO UL RS, 
št. 108/2002 

AJPES 3.1.01.01.18 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 raziskovanja, 
zbiranje, obdelava 

podatkov in objava 

pomembnejših rezultatov. 

Zadruge - 31. 3. Lastni 
viri AJPES. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4,5 meseca po 
obdobju 

opazovanja. 

ZGD-1-UPB3 
UL RS, št. 

65/2009, 

33/2011, 
91/2011, 

32/2012, 

57/2012 in 
ZZad-UPB2 

UL RS, št. 

97/2009 
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BS 3.1.01.01.19 Anketa o dostopu 

do financ v 
podjetjih 

Skupna dvoletna anketa 

ECB in Evropske 
komisije o dostopu 

podjetij do finančnih 

virov. 

Ugotavljanje dostopa 

podjetij do finančnih 
virov. 

Priprava in izvedba 

raziskovanja. 

SURS sodeluje pri 

pripravi vzorca 
(september). Mikro, 

majhna, srednja in velika 

podjetja - po pozivu BS.  

Prostovoljno Preteklo leto n.s. Rezultati bodo 

uporabljeni za 
analize stanja 

dostopa 

financiranja. 

Partnersko 

sodelovanje 

  3.1.02 Kratkoročne poslovne statistike 

  3.1.02.01 Kratkoročne poslovne statistike 

AJPES, 
BS, 

SURS 

3.1.02.01.01 Četrtletno 
raziskovanje o 

poslovanju 

poslovnih 
subjektov 

POSL-P/ČL 

Podatki iz bilance stanja, 
iz izkaza poslovnega 

izida, investicije v 

osnovna sredstva, drugi 
podatki o poslovanju in 

letni dodatek.  

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 metodologije 
raziskovanja (SURS, BS, 

AJPES). Zbiranje, 

obdelava in posredovanje 
podatkov (AJPES). 

Nadaljnja obdelava 

podatkov in objava 
rezultatov (SURS). 

Posredovanje dodatno 

obdelanih podatkov, 
uporabljenih za objavo, na 

BS (SURS). 

Izbrani poslovni subjekti 
iz vseh področij 

dejavnosti SKD 2008 

posredujejo AJPES 
podatke do: 31. 1., 30. 4., 

31. 7., 31. 10., AJPES 

posreduje podatke SURS-
u in BS do 15 dni po 

zgoraj navedenih rokih. 

Administrativni viri (ZR, 
DDV) in UJP (vplačila 

javnofinančnih prihodkov 

na določene račune). 
Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Četrtletje, 
preteklo leto 

Četrtletna 77 dni po 
obdobju 

opazovanja, 4. 

četrtletje 90 
dni po 

obdobju 

opazovanja 

31996R2223 

SURS 3.1.02.01.02 Prihodek od 
prodaje in 

vrednosti zalog v 

industriji  
IND-PN/M 

Podatki o prihodku od 
prodaje z domačega in 

tujega trga (Evro/ne Evro 

območje) ter vrednosti 
zalog. 

Mesečno spremljanje 
industrijske proizvodnje, 

prihodka od prodaje in 

zalog v industrijskih 
podjetjih na območju 

Slovenije. 

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 

dejavnostjo do 20. v 

mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 40 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

31998R1165 

SURS 3.1.02.01.03 Proizvodnja 

živilskih 
proizvodov 

IND-15/M 

Podatki o količinski 

proizvodnji, proizvodnji 
porabljeni v nadaljnji 

predelavi, količinskih 

zalogah ter prodaji živil 
in pijače. 

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 

objavijo, so 
vhod v 

obračun 

kmetijskih 
bilanc. 

Partnersko 

sodelovanje 
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SURS 3.1.02.01.04 Gradbena 

dejavnost in nova 
naročila 

GRAD/M 

Podatki o vrednosti 

opravljenih gradbenih del 
in storitev organizacije 

izvedbe stavbnih 

projektov ter pogodb 
(nova naročila): po vrsti 

gradnje (stavbe in 

inženirski objekti) in po 
tipu aktivnosti 

(novogradnja, 
rekonstrukcija, 

investicijska ter redna 

vzdrževalna dela). 

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 3.1.02.01.05 Gradbena 

dovoljenja 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 3.1.02.01.06 Gradbeni stroški 

za stanovanja 

GRAD-
STROŠKI/ČL 

Indeksi gradbenih 

stroškov, nastalih pri 

procesu gradnje novih 
stanovanj: stroški 

materiala in stroški dela.  

Spremljanje gibanja 

gradbenih stroškov, ki 

nastanejo v gradbenem 
podjetju pri gradnji novih 

stanovanj. 

Priprava raziskovanja, 

obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a.  n.s. Četrtletje Četrtletna 60 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31998R1165 

SURS 3.1.02.01.07 Trgovina 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 - 

8. v mesecu za pretekli 
mesec. Administrativni 

vir: DURS (obračun 

davka na dodano 
vrednost, obr. DDV-O) - 

16. v mesecu za 

predpretekli mesec.  

Obvezno Mesec Mesečna 62 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31998R1165 
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SURS 3.1.02.01.08 Trgovina na 

drobno, trgovina z 
motornimi vozili 

in popravilih 

motornih vozil 
TRG/M 

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 - 

8. v mesecu za pretekli 
mesec. Administrativni 

vir: DURS (obračun 
davka na dodano 

vrednost, obr. DDV-O) 

16. v mesecu za 
predpretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 31 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165 

SURS 3.1.02.01.09 Poslovne in druge 

storitvene 
dejavnosti 

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 - 8. v mesecu 
za pretekli mesec. 

Administrativni vir: 

DURS (obračun davka na 
dodano vrednost, obr. 

DDV-O) - 16. v mesecu 

za predpretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 62 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165 

AJPES 3.1.02.01.10 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, 
samostojnih podjetnikov, 

zavodov in drugih 

poslovnih subjektov ter 
informiranje javnosti. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje, obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov.  

Ponudniki plačilnih 

storitev, za poslovne 
subjekte, katerih račune 

vodijo. Dnevno. 

Obvezno Mesec Mesečna 10 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

ZPlaSS UL 

RS, št. 
58/2009, 

ZPlaSS-A UL 

RS, št. 
34/2010, 

ZPlaSS-B UL 

RS, št. 9/2011, 
ZPlaSS-C UL 

RS, št. 
32/2012 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.1.03 Statistični poslovni register 

  3.1.03.01 Statistični poslovni register 

SURS 3.1.03.01.01 Statistični 
poslovni register 

SPR/L 

Podatki o pravnih enotah, 
aktivnih podjetjih in 

njihovih delih (naziv, 

naslov, glavna dejavnost, 
število zaposlenih, število 

oseb, ki delajo ipd.).  

Izkazovanje informacij o 
podjetjih ter uporaba 

podatkov v nekaterih 

statističnih raziskovanjih.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov. 

Poslovni subjekti - 30. 11. 
Administrativni viri: 

AJPES (PRS - tekoče 

prevzemanje, letna 
poročila - 31. 5.), DURS 

(obračun davka od 

dohodka iz dejavnosti - 
30. 6., obračun davka na 

dodano vrednost - 

mesečno). Lastni viri 
SURS-a.  

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0177 

SURS 3.1.03.01.02 Demografija 
podjetij 

SPR-DEM/L 

Podatki o demografskih 
statusnih spremembah 

podjetij: aktivna podjetja, 

novonastala podjetja brez 
predhodnika, podjetja, ki 

so prenehala poslovati in 

so brez naslednika, in 
preživela podjetja.  

Spremljanje 
demografskih statusnih 

sprememb podjetij. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov. 

Poslovni subjekti - 31. 5. 
Administrativni viri: 

AJPES (PRS - tekoče 

prevzemanje), DURS 
(obračun davka na 

dodano vrednost -

mesečno). Lastni viri 
SURS-a (SPR).  

Obvezno Predpreteklo 
leto 

Letna 22 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0295 

SURS 3.1.03.01.03 Demografija 

podjetij z vsaj eno 

zaposleno osebo 

SPR-
DEM(EBD)/L 

Podatki o demografskih 

statusnih spremembah 

podjetij z najmanj eno 

zaposleno osebo na 
podlagi skupne 

metodologije Eurostat-

OECD: aktivna podjetja, 
novonastala podjetja brez 

predhodnika, podjetja, ki 

so prenehala poslovati in 
so brez naslednika ter 

preživela podjetja. 

Spremljanje 

demografskih statusnih 

sprememb podjetij, ki 

zaposlujejo najmanj eno 
osebo.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 

statističnih podatkov, 
objava rezultatov.  

Administrativni viri: 

AJPES (PRS- tekoče 

prevzemanje), DURS 

(obračun davka na 
dodano vrednost - 

mesečno). Lastni viri 

SURS-a (SPR).  

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 24 mesecev po 

obdobju 

opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.1.03.01.04 Hitrorastoča 

podjetja 

SPR-DEM-
HRP/L 

Podatki o populacijah 

hitrorastočih, 

srednjerastočih, mladih 
srednjerastočih podjetij in 

gazel glede na zaposlene 

osebe in prihodek. 

Spremljanje različnih 

populacij rastočih podjetij 

glede na zaposlene osebe 
in prihodek. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Testiranje priprave 
podatkov za hitrorastoča 

inovativna podjetja v 

skladu z metodologijo 
Eurostata za spremljanje 

napredka na eni od 

sedmih pobud Strategije 
Evropa 2020. 

Administrativni viri: 

AJPES (PRS - tekoče 

prevzemanje). Lastni viri 
SURS-a (SPR). 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 28 mesecev po 

obdobju 

opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 
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  3.1.04 Menjava blaga 

  3.1.04.01 Menjava blaga 

SURS 3.1.04.01.01 Menjava blaga 
med državami 

članicami  

INTRASTAT 

Vrednostni in količinski 
podatki o blagovni 

menjavi Slovenije z 

državami članicami EU 
(fakturna in statistična 

vrednost, neto masa, 

količina v dodatni merski 
enoti), država namena, 

država odpreme, država 

porekla pri prejemih 
blaga, šifra blaga po 

Kombinirani 

nomenklaturi, vrsta posla, 
vrsta transporta na meji, 

pogoji dobave, lega kraja, 

tok blaga (odpreme, 
prejemi), obdobje 

poročanja, vloga 

dokumenta, zaporedna št. 
postavke, skupno št. 

postavk, identifikacijska 

št. za DDV poročevalske 
enote, identifikacijska št. 

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; 
povezovanje podatkov o 

blagovni menjavi s 

podatki PRS omogoča 
spremljanje strukture in 

koncentracije blagovne 

menjave po značilnostih 
izvoznih in uvoznih 

podjetij. 

Pridobitev, preverjanje in 
obdelava terenskih 

podatkov (CURS). 

Metodološka priprava 
raziskovanja, kontrola, 

analize in nadaljnja 

obdelava podatkov, 
priprava ocen podatkov 

ter objava mesečnih in 

letnih rezultatov, objava 
letnih rezultatov o 

blagovni menjavi po 

značilnostih izvoznih in 
uvoznih podjetij (SURS). 

Analiza možnih 

poenostavitev Intrastata, 
priprava poročil o 

kakovosti. 

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, ki 

je 200.000 EUR pri 

odpremah blaga in 
120.000 EUR pri 

prejemih blaga. Rok za 

posredovanje podatkov 
CURS-u: do 15. v mesecu 

za pretekli mesec. SURS 

prevzame podatke od 
CURS-a do 5. v mesecu 

za predpretekli mesec. 

Administrativni viri: 
DURS (obrazec DDV-O 

in podatki iz sistema 

VIES) - do 15. v mesecu 
za predpretekli mesec; 

AJPES (PRS) - do 15. v 

mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 40 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

32004R0638, 
32009R0222 
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do kdaj 

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.04.01.02 Izvoz in uvoz 

blaga (države 
nečlanice) 

EXTRASTAT 

ZT-IUB/M 

Vrednostni in količinski 

podatki o blagovni 
menjavi z državami 

nečlanicami EU 

(statistična vrednost, neto 
masa, količina v dodatni 

merski enoti), država 

namena, porekla, 
odpreme, končnega 

namena, dejanskega 
izvoza, šifra blaga po 

Kombinirani 

nomenklaturi za izvoz, 
šifra blaga po 10-

mestnem TARIC-u za 

uvoz, stat. kontingent 
(izvoz, uvoz), stat. 

podkontingent, carinski 

postopek, vrsta posla, 
ugodnosti, kvota, valuta 

transakcije, vrsta 

transporta na meji in v 
notranjosti, država prev. 

sredstva ob prehodu meje, 

pogoji dobave, zabojnik, 

bruto masa, vrsta 

skladišča, št. skladišča, 

carinarnica, št. enotne 
upravne listine (EUL), 

zap. št. postavke, skupno 

št. postavk, datum 
sprejema EUL, datum, ki 

se uporablja za ukrepe 

trgovinske politike, če je 
različen od datuma 

sprejema EUL, ident. št. 

za DDV oz. EORI št. 
izvoznika/uvoznika, 

ident. št. za DDV oz. 

EORI št. 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; 

povezovanje podatkov o 

blagovni menjavi s 
podatki PRS omogoča 

spremljanje strukture in 

koncentracije blagovne 
menjave po značilnostih 

izvoznih in uvoznih 

podjetij. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, kontrola 

kakovosti podatkov in 
analize podatkov, objava 

mesečnih in letnih 

rezultatov, objava letnih 
rezultatov o blagovni 

menjavi po značilnostih 
izvoznih in uvoznih 

podjetij. Spremljanje 

sprememb na carinskem 
področju ter preučitev 

vpliva na statistiko 

blagovne menjave z 
državami nečlanicami EU.  

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 
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SURS 3.1.04.01.03 Indeksi 

povprečnih 
vrednosti izvoza 

in uvoza 

ZT-IPVIU/ČL 

Indeksi 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 raziskovanja, 

liste reprezentativnih 
proizvodov in 

povezovalnega šifranta, 

obdelava podatkov, 
objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

raziskovanje Menjava 
blaga med državami 

članicami INTRASTAT 

in raziskovanje Izvoz in 
uvoz blaga (države 

nečlanice) EXTRASTAT. 

n.s. Mesec, 

četrtletje 

Četrtletna 75 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

  3.1.05 Cene 

  3.1.05.01 Drobnoprodajne cene 

SURS 3.1.05.01.01 Indeks cen 

življenjskih 

potrebščin 

ICŽP 

Skupni indeks cen 

življenjskih potrebščin, 

indeksi po oddelkih, 

skupinah in razredih 

COICOP/HICP 

klasifikacije ter indeksi 
po namenskih potrošnih 

skupinah.  

Merjenje sprememb 

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 ter v druge 

statistične in analitične 

namene. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Lastni viri SURS-a za 

podatke o cenah. Podatke 

za pripravo uteži 

(količine, vrednosti za 

posamezno leto) 

posredujejo izbrani 
poslovni subjekti, ki 

prodajajo izdelke oz. 

opravljajo storitve končne 
porabe, neposredno 

SURS-u ali organizaciji, 

ki je pooblaščena za 
zbiranje podatkov za 

posamezno področje.  

Od 1. do 25. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna Zadnji delovni 

dan v mesecu; 

izjema je 

januar – 7 dni 

po zaključku 

meseca. 

ZUTPG-A UL 

RS, št. 

71/2008, 

31995R2494 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.05.01.02 Statistika cen 

stanovanjskih 
nepremičnin  

Skupni indeks cen 

stanovanjskih 
nepremičnin, indeks cen 

za nove in rabljene 

stanovanjske 
nepremičnine ter skupni 

indeks stroškov bivanja v 

lastniških stanovanjskih 
nepremičninah.  

Spremljanje gibanja cen 

stanovanjskih 
nepremičnin preko 

računanja različnih vrst 

indeksov cen. Zagotoviti 
podatke in druge 

informacije o gibanjih cen 

na slovenskem 
nepremičninskem trgu za 

domače in mednarodne 
potrebe.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Zavarovalnice ter 

gradbena podjetja in drugi 
posl. subjekti, ki gradijo 

in prodajajo stanovanjske 

nepremičnine ter 
razpolagajo s podatki o 

njihovih cenah in 

lastnostih kot tudi z 
drugimi informacijami, 

povezanimi s 
transakcijami 

stanovanjskih 

nepremičnin. 
Administrativni viri: 

GURS (ETN, REN); Rok: 

v 60 dneh po zaključku 
četrtletja. Lastni vir 

SURS-a: ICŽP, ICIPP, 

ICSP.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 85 dni po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

31995R2494 

SURS 3.1.05.01.03 Harmonizirani 

indeks cen 

življenjskih 
potrebščin 

HICŽP 

Skupni indeks cen 

življenjskih potrebščin, 

indeksi po oddelkih, 
skupinah in razredih 

COICOP/HICP 

klasifikacije ter indeksi 

po namenskih potrošnih 

skupinah.  

Merjenje sprememb 

drobnoprodajnih cen 

izdelkov in storitev glede 
na strukturo izdatkov, ki 

jih gospodinjstva 

namenjajo za nakup 

izdelkov in storitev za 

končno porabo na 
ozemlju Republike 

Slovenije (načelo domače 

porabe). Uporablja se tudi 
za primerjanje inflacijskih 

stopenj med državami EU 

ter v druge statistične in 
analitične namene. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Lastni viri SURS-a za 

podatke o cenah. Podatke 

za pripravo uteži 
(količine, vrednosti za 

posamezno leto) 

posredujejo izbrani 

poslovni subjekti, ki 

prodajajo izdelke oz. 
opravljajo storitve končne 

porabe, neposredno 

SURS-u ali organizaciji, 
ki je pooblaščena za 

zbiranje podatkov za 

posamezno področje. 
Od 1. do 25. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna Zadnji delovni 

dan v mesecu, 

izjema je 
januar – 7 dni 

po zaključku 

meseca. 

31995R2494 

SURS 3.1.05.01.04 Harmonizirani 
indeks cen 

življenjskih 

potrebščin s 
konstantnimi 

davčnimi 

stopnjami 
HICŽP-CT 

HICŽP, pri katerem se 
davčne stopnje ohranjajo 

nespremenjene. 

Spremljanje vpliva 
sprememb davčnih 

stopenj in trošarin na 

splošno gibanje cen. Služi 
tudi kot dodaten 

analitičen instrument za 

primerjavo mesečnih 
stopenj rasti cen, 

izračunanih z obema 

vrstama indeksov. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Lastni viri SURS-a za 
podatke o cenah. Podatke 

o davčnih stopnjah in 

trošarinah posredujejo 
izbrane trgovine in 

poslovni subjekti, ki 

prodajajo izdelke in 
opravljajo storitev končne 

porabe, ter ministrstva in 

drugi pristojni organi. Do 
25. v mesecu 

Obvezno Mesec Polletna 6 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31995R2494 
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Poobl. 
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SURS 3.1.05.01.05 Povprečne 

drobnoprodajne 
cene kmetijskih, 

živilskih in 

neživilskih 
proizvodov ter 

storitev  

CENE 11-14/M, 
CENE-31/M 

Povprečne 

drobnoprodajne cene za 
izbrane kmetijske, 

živilske in neživilske 

proizvode ter storitve.  

Spremljanje absolutnih 

ravni cen izbranih 
proizvodov in storitev. 

Izračun povprečnih cen 

na ravni R Slovenije, 
ICŽP, HICŽP in HICŽP-

CT ter v druge analitične 

in statistične namene. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrane trgovine in posl. 

subjekti, ki prodajajo 
izdelke končne porabe ali 

prodajajo in opravljajo 

storitve končne porabe 
oz. razpolagajo s podatki 

o cenah teh proizvodov 

ali storitev oz. drugimi 
informacijami, 

posredujejo podatke 
SURS-u ali opazovalcu 

cen. Cene kmetijskih 

izdelkov od 1. do 7. (1. 
teden) ter od 16. do 21. v 

mesecu (3. teden), cene 

živilskih proizvodov od 
16. do 21. v mesecu, cene 

neživilskih proizvodov od 

1. do 15. v mesecu ter 
cene storitev od 22. do 

25. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 7 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

izjema je 

januar - 14 dni 
po zaključku 

meseca. 

31995R2494 

  3.1.05.02 Cene proizvodov in storitev pri proizvajalcih 

SURS 3.1.05.02.01 Skupni indeks cen 

industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih 

ICIPP-
SKUPAJ/M 

Proizvajalčeve cene 

industrijskih proizvodov, 
ki so bili proizvedeni na 

ozemlju Slovenije, 

prodani pa na domačem 
in/ali na tujem trgu. 

Indeks je izračunan iz 

podatkov o indeksih cen 
industrijskih proizvodov 

pri proizvajalcih na 

domačem trgu (ICIPP-
DOMA/M) in podatkov o 

indeksih cen industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih na tujem 

trgu (ICIPP-IZVOZ/M). 

Spremljanje gibanja cen 

industrijskih proizvodov, 
proizvedenih pri 

proizvajalcih v Sloveniji 

in prodanih tako na 
domačem kot tudi tujih 

trgih. Izpolniti zahteve in 

priporočila EU ter 
domačih uporabnikov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Lastni viri SURS-a 

(ICIPP-DOMA/M in 
ICIPP-IZVOZ/M). 

Podatke za določitev uteži 

(količine, vrednosti) se 
pridobijo iz drugih 

statističnih raziskovanj ali 

neposredno od 
poročevalskih enot, ki 

sporočajo cene.  

Obvezno Mesec Mesečna 21 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

izjema je 

januar – 26 
dni po 

zaključku 

meseca. 

31998R1165 

SURS 3.1.05.02.02 Indeksi cen 

industrijskih 

proizvodov pri 
proizvajalcih na 

domačem trgu 

ICIPP-DOMA/M, 
CENE-DOMA/M 

Proizvajalčeve cene 

industrijskih proizvodov, 

ki so bili proizvedeni in 
prodani na ozemlju 

Slovenije.  

Spremljanje gibanja cen 

industrijskih proizvodov, 

ki jih proizvajalci 
proizvajajo in prodajajo 

na domačem tržišču. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

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 mesecu.  

Obvezno Mesec Mesečna 21 dni po 

obdobju 

opazovanja, 
izjema je 

januar – 26 

dni po 
zaključku 

meseca. 

31998R1165 
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SURS 3.1.05.02.03 Indeksi cen 

industrijskih 
proizvodov pri 

proizvajalcih na 

tujem trgu 
ICIPP-IZVOZ/M, 

CENE-IZVOZ/M 

Proizvajalčeve cene 

industrijskih proizvodov, 
ki so bili proizvedeni v 

Sloveniji in prodani na 

tujih trgih. 

Spremljanje gibanja 

izvoznih cen industrijskih 
proizvodov, ki jih 

proizvajalci prodajajo na 

tujem (tj. neslovenskem) 
tržišču.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrane poročevalske 

enote oz. proizvajalci-
izvozniki s področja 

rudarstva in predelovalnih 

dejavnosti, ki prodajajo 
proizvode na tuje trge. Do 

20. v mesecu.  

Obvezno Mesec Mesečna 21 dni po 

obdobju 
opazovanja, 

izjema je 

januar – 26 
dni po 

zaključku 

meseca. 

31998R1165 

SURS 3.1.05.02.04 Indeksi uvoznih 

cen 

IUC/M, CENE-

UVOZ/M 

Cene uvoženih 

proizvodov. 

Spremljanje gibanja cen 

uvoženih proizvodov.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrana podjetja in 

poslovni subjekti, ki so 

po podatkih statistike 

zunanje trgovine 

opravljale uvoz 
proizvodov. Do 5. v 

mesecu.  

Obvezno Mesec Mesečna 30 dni po 

obdobju 

opazovanja, 

izjema je 

januar – 47 
dni po 

zaključku 

meseca. 

31998R1165 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.05.02.05 Indeksi cen 

storitev pri 
proizvajalcih 

ICSP, 

CENE-STOR/ČL 

Skupni indeks cen 

storitev pri proizvajalcih 
ter indeksi cen za 

proizvajalce po SKD: 

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 univerzalne 
poštne storitve; 53.2-

Druga poštna in kurirska 

dejav.; 61-
Telekomunikacijske 

dejav.; 62-Računalniško 

programiranje, svetovanje 
in druge s tem povezane 

dejav.; 63.1-Obdelava 

podatkov in s tem 
povezane dejav.; 

obratovanje spletnih 

portalov; 63.9-Dejav. 

tiskovnih agencij, 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 

in raziskovanje trga; 78-

Zaposlovalne dejav.; 80-
Varovanje in 

poizvedovalne dejav.; 

81.2-Čiščenje.  

Spremljanje gibanja cen 

storitev, ki jih podjetja 
kot proizvajalci storitev 

zagotavljajo drugim 

podjetjem kot kupcem 
storitev.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo posamezne 
storitve oz. razpolagajo s 

podatki s posameznih 

področij in izpolnjujejo 
vprašalnike z navedenimi 

oznakami. Do 30 dni po 

zaključku četrtletja.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 80 dni po 

zaključku 
četrtletja. 

31998R1165 
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Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.1.05.03 Paritete kupne moči 

SURS 3.1.05.03.01 Bruto domači 

proizvod (BDP) 

na prebivalca v 
standardih kupne 

moči (SKM) in 

relativne ravni 
cen 

SKM, CENE-

PKM/P, CENE-

PKM/S, CENE-

PKM/G, CENE-

PKM/Z 

BDP v SKM na 

prebivalca, v odnosu do 

EU-28=100. Cene 
izdelkov in storitev 

končne potrošnje, končne 

nabavne cene strojev in 
opreme za investicije, 

cene fiktivnih gradbenih 

objektov ter izbranih 

ključnih gradbenih 

komponent za 

stanovanjske zgradbe, 
nestanovanjske zgradbe 

ter objekte nizke gradnje, 

obračunske cene in 
povprečne ležalne dobe 

za izbrane bolnišnične 

storitve oz. posege.  

Izračun mednarodno 

primerljivega bruto 

domačega proizvoda na 
prebivalca in dejanske 

individualne potrošnje na 

prebivalca ter 
mednarodna primerjava 

ravni cen in cenovne 

konvergence.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

CENE-PKM-P: Trgovine 

na drobno in drugi 

poslovni subjekti. Do 30. 
v mesecu. CENE-PKM-

S: Podjetja - proizvajalci 

in/ali kupci in/ali 
dobavitelji strojev in 

opreme. Do 30. 5. CENE-

PKM-G: Gradbena 

podjetja izbranemu 

zunanjemu izvajalcu. Do 

15. 7. CENE-PKM/Z: 
ZZZS in IVZ (Podatki o 

aktivnostih v splošnih 

bolnišnicah (javnih in 
zasebnih): tip obravnave 

in njihovo trajanje, število 

hospitaliziranih oseb za 
posamezen tip obravnave, 

starost pacientov, 

klasifikacija zdravstvenih 
obravnav, vrsta izvajalca, 

stanje bolnikov ob 

zaključku bolnišnične 

obravnave, financiranje 

zdravstvenih storitev, vir 
sredstev in obračunske 

cene za posamezno 

zdravstveno storitev) do 
31.5. za preteklo leto. 

MNZ, AJPES 

(Informacijski sistem za 
posredovanje in analizo 

podatkov o plačah v 

javnem sektorju - ISPAP) 
do 31. 3. za preteklo leto.  

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32007R1445 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.1.06 Znanost, tehnologija in inovacije 

  3.1.06.01 Raziskovalno razvojne dejavnosti 

SURS 3.1.06.01.01 Statistično 
raziskovanje o 

raziskovalno 

razvojni 
dejavnosti v 

podjetjih in 

gospodarskih 
družbah 

R-RD-PS 

Podatki o zaposlenih v 
RRD (spol, poklic, raven 

izobrazbe, starost, 

državljanstvo, mobilnost), 
podatki o raziskovalnih 

delih/projektih in o bruto 

izdatkih za RRD (viri 
financiranja, vrsta porabe, 

dejavnost izvajalcev 

RRD, področje znanosti, 
vrsta raziskovanja, 

družbeno-ekonomski cilji, 

dejavnost projekta).  

Spremljanje stanja na 
področju RRD v 

poslovnem sektorju za 

podporo izvajanju, 
spremljanju in 

načrtovanju znanstveno-

tehnološke politike na 
nacionalni ravni in na 

ravni EU.  

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki se 
ukvarjajo z RRD. 30. 4.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32003L1608 

SURS 3.1.06.01.02 Statistično 

raziskovanje o 
državnih 

proračunskih 

sredstvih za 
raziskovalno-

razvojno 

dejavnost 

R-RD-D 

Podatki o višini 

realiziranih državnih 
proračunskih sredstvih za 

RRD (po sektorjih, vrsti 

podpore, področjih 
znanosti, družbeno-

ekonomskih ciljih), 

načrtovanih državnih 

proračunskih sredstvih 

(po družbeno-

ekonomskih ciljih) ter 
realizirana državna 

proračunska sredstva za 

izvajanje nadnacionalnih 
raziskav (po vrsti 

podpore).  

Spremljanje stanja o 

obsegu načrtovanih in 
realiziranih namenskih 

državnih proračunskih 

sredstev za RRD (tudi 
nadnacionalne raziskave) 

za podporo izvajanju, 

spremljanju in 

načrtovanju znanstveno-

tehnološke politike na 

nacionalni ravni in na 
ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Vsa ministrstva, ARRS, 

TIA, ZZZS in Služba 
Vlade RS za lokalno 

samoupravo in regionalno 

politiko. 30. 6.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32003L1608 

SURS 3.1.06.01.03 Statistično 

raziskovanje o 

raziskovalno-
razvojni 

dejavnosti 

zasebnih 
raziskovalcev 

R-RD-ZR 

Podatki o zasebnih 

raziskovalcih (spol, raven 

izobrazbe, starost, 
državljanstvo); podatki o 

RR delih/projektih in 

bruto izdatkih za RRD 
(viri financiranja, vrsta 

porabe, področje 

znanosti, vrsta 
raziskovanj, družbeno-

ekonomski cilji); podatki 

o objavljenih znanstvenih 
in strokovnih člankih in 

monografijah.  

Spremljanje stanja na RR 

področju pri zasebnih 

raziskovalcih za podporo 
izvajanju, spremljanju in 

načrtovanju znanstvene-

tehnološke politike na 
nacionalni ravni in na 

ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Zasebni raziskovalci, ki 

opravljajo RRD kot 

zasebniki in so vpisani v 
register zasebnih 

raziskovalcev, ki ga vodi 

ARRS. 30. 4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32003L1608 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.06.01.04 Statistično 

raziskovanje o 
raziskovalno-

razvojni 

dejavnosti 
zavodov in 

ustanov 

R-RD-JRZ 

Podatki o zaposlenih v 

RRD (spol, poklic, raven 
izobrazbe, starost, 

državljanstvo, mobilnost), 

podatki o RR 
delih/projektih in bruto 

izdatkih za RRD (viri 

financiranja, vrsta porabe, 
znanstveno-tehnološka 

disciplina, vrsta 
raziskovanj, družbeno-

ekonomski cilji), podatki 

o objavljenih znanstvenih 
in strokovnih člankih in 

monografijah (področje 

znanosti).  

Spremljanje stanja na RR 

področju v državnem 
sektorju za podporo 

izvajanju, spremljanju in 

načrtovanju znanstveno-
tehnološke politike na 

nacionalni ravni in na 

ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Zavodi in ustanove vseh 

oblik, ki se po 
klasifikaciji SKIS 

uvrščajo v skupino S.13. 

30. 4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32003L1608 

SURS 3.1.06.01.05 Statistično 

raziskovanje o 

raziskovalno-
razvojni 

dejavnosti 

visokošolskih 
zavodov 

R-RD-VŠZ 

Podatki o zaposlenih v 

RRD (spol, poklic, raven 

izobrazbe, starost, 
državljanstvo, mobilnost), 

podatki o RR 

delih/projektih in bruto 
izdatkih za RRD (viri 

financiranja, vrsta porabe, 

področje znanosti, vrsta 

raziskovanj, družbeno-

ekonomski cilji), podatki 
o objavljenih znanstvenih 

in strokovnih člankih in 

monografijah (področje 
znanosti).  

Spremljanje stanja na RR 

področju v visokošolskem 

sektorju za podporo 
izvajanju, spremljanju in 

načrtovanju znanstveno-

tehnološke politike na 
nacionalni ravni in na 

ravni EU. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Javni visokošolski zavodi 

(univerze, fakultete, 

umetniške akademije in 
visoke strokovne šole), 

samostojni visokošolski 

zavodi, univerzitetne 
bolnišnice in nekateri 

raziskovalni inštituti, ki 

so pod neposrednim 

upravljanjem 

visokošolskih zavodov. 
30. 4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32003L1608 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.06.01.06 Statistično 

raziskovanje o 
karieri in 

mobilnosti 

doktorjev znanosti 

Podatki o osebnih 

značilnostih doktorjev 
znanosti (EMŠO, spol, 

leto in kraj rojstva, 

državljanstvo, stalno 
prebivališče), podatki o 

doktorskem študiju 

(država, področje, leto 
vpisa in zaključka, 

finančni viri za doktorski 
študij), podatki o 

zaposlitvenih oz. 

kariernih značilnostih 
(zap. status, naziv in 

dejavnost delodajalca, 

leto začetka, država, 
sektor zaposlitve, naziv 

del. mesta, opis dela, 

poklic, oblika zaposlitve, 
število ur dela na teden, 

morebitni obseg 

poučevanja, zadovoljstvo 
z zaposlitvijo, 

raziskovalne izkušnje, 

spretnosti/kompetence), 

podatki o mednarodni 

mobilnosti (država, 

obdobje, razlogi). 

Izkazovanje mednarodno 

primerljivih podatkov za 
spremljanje kariernih poti 

in mobilnost doktorjev 

znanosti.  

Obdelava terenskih in 

razpoložljivih 
administrativnih in 

statističnih podatkov, 

obdelava podatkov ter 
objava rezultatov. 

Izbrane osebe. Admin. 

viri: MNZ (CRP), ZRSZ 
(brezposelne osebe), 

MIZŠ (eVŠ). September 

2013. Lastni viri SURS-a: 
SRDAP, ŠOL-DIPL-

TERC.  

Obvezno za 

admin. vire; 
prostovoljno 

za 

gospodinjstva 

Preteklo leto Triletna 18 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

Partnersko 

sodelovanje 

  3.1.06.02 Inovacije 

SURS 3.1.06.02.01 Statistično 
raziskovanje o 

inovacijski 

dejavnosti v 
predelovalni in 

izbranih 
storitvenih 

dejavnostih 

INOV-P-S 

Podatki o podjetju, o 
inovacijski dejavnosti 

podjetja, o v inovacije 

vloženih sredstvih, o virih 
informacij in sodelovanju 

pri inovacijski dejavnosti, 
o dejavnikih, ki ovirajo 

inovacijsko dejavnost.  

Spremljanje inovacijske 
dejavnosti. Zbrani 

podatki omogočajo 

podporo za izvajanje, 
spremljanje in 

načrtovanje politik na tem 
področju na nacionalni 

ravni in na ravni EU. 

Obdelava podatkov, 
objava rezultatov. 

Podjetja s področja 
predelovalnih in izbranih 

storitvenih dejavnosti.  

Obvezno Pretekla tri 
leta 

Dvoletna 16 mesecev po 
koncu obdobja 

opazovanja 

32003L1608 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.1.07 Informacijska družba in komunikacije 

  3.1.07.01 Informacijska družba in komunikacije 

SURS 3.1.07.01.01 Uporaba 
informacijsko-

komunikacijske 

tehnologije v 
podjetjih 

IKT-PODJ 

Uporaba informacijsko-
komunikacijske 

tehnologije (IKT) v 

podjetjih, dostop do 
interneta (načini dostopa, 

hitrost prenosa podatkov), 

zaposlovanje 
strokovnjakov in veščine 

iz IKT, opremljenost 

podjetij s spletno stranjo, 
uporaba RFID tehnologij, 

avtomatizirana 

elektronska izmenjava 
podatkov, uporaba 

družabnih medijev, obseg 

pošiljanja in prejemanja 
e-računov, obseg e-

trgovanja, uporaba 

storitev računalništva v 
oblaku. 

Spremljanje 
opremljenosti podjetij z 

računalniki in 

računalniškimi programi, 
uporabe interneta, v 

kolikšnem obsegu in za 

katere namene ga 
uporabljajo, obseg 

vpeljave elektronskega 

poslovanja in e-trgovanja 
v podjetjih, uporaba 

družabnih medijev, 

uporaba storitev 
računalništva v oblaku.  

Priprava metodologije, 
priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

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). 5. 

3. 

Obvezno Preteklo leto, 
januar 

tekočega leta 

Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32004R0808 

SURS 3.1.07.01.02 Uporaba 

informacijsko-

komunikacijske 

tehnologije v 
gospodinjstvih in 

pri posameznikih 

IKT-GOSP 

Dostop do izbranih 

informacijsko-

komunikacijskih 

tehnologij (mobilni 
telefon, računalnik, 

internet) v 

gospodinjstvih. Uporaba 
računalnika in interneta, 

naprave, uporabljene za 

dostop do interneta, 
namen uporabe interneta, 

uporaba storitev 

računalništva v oblakih, 
uporaba storitev e-uprave, 

e-nakupovanje, e-veščine 

pri posameznikih. 
Osnovni podatki o 

izbranem posamezniku in 

gospodinjstvu: EMŠO, 
datum rojstva, ime, 

priimek, naslov, zakonski 

stan, izobrazba, delovna 
aktivnost, poklic, 

dohodek gospodinjstva. 

Spremljanje 

opremljenosti z 

informacijsko-

komunikacijskih 
tehnologijo in uporabe 

IKT v gospodinjstvih in 

pri posameznikih. Podatki 
se uporabljajo za analize, 

povezane z uporabo IKT. 

Priprava metodologije, 

priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Izbrana oseba v 

gospodinjstvu. April, maj. 

Prostovoljno Prvo četrtletje 

opazovanega 

leta, preteklo 

leto 

Letna 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32004R0808 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.07.01.03 Elektronske 

komunikacijske 
storitve 

KO-TEL/ČL 

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 

zasebne in poslovne 
uporabnike. 

Spremljanje stanja in 

razvoja infrastrukture 
elektronskih 

komunikacijskih storitev 

ter prometa teh storitev.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Operaterji javno 

dostopnih 
komunikacijskih omrežij 

oziroma izvajalci javnih 

komunikacijskih storitev 
(fiksna, mobilna 

telefonija). Ponudniki 

internetnih storitev - 15. 
4., 15. 7., 15. 10., 15. 01. 

Administrativni vir: 
APEK, Podatki o razvoju 

trga elektronskih 

komunikacij - 70 dni po 
koncu opazovanega 

obdobja. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 80 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 

SURS 3.1.07.01.04 Poslovanje 

podjetij 
telekomunikacijsk

ega sektorja 

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 in 

prihodkov (po 

aktivnostih). Promet 
(trajanje klicev po 

usmerjenosti), število 

SMS sporočil, 
infrastruktura (telefonski 

priključki, priključki na 

internet, število 
zakupljenih vodov, 

uporabniki mobilnega 

omrežja). 

Spremljanje stanja in 

razvoja infrastrukture 
elektronskih 

komunikacijskih storitev 

ter prometa teh storitev 

ter spremljanje 

poslovanja podjetij 
telekomunikacijskega 

sektorja. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Operaterji javno 

dostopnih 
komunikacijskih omrežij 

oziroma izvajalci javnih 

komunikacijskih storitev 

(fiksna, mobilna 

telefonija). Ponudniki 
internetnih storitev - 31. 

3. Administrativni vir: 

APEK, Podatki o razvoju 
trga elektronskih 

komunikacij - 30. 8. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.1.08 Turizem 

  3.1.08.01 Turizem 

SURS 3.1.08.01.01 Prihodi in 
prenočitve 

turistov 

TU/M, TU/M-
DOD 

Število nastanitvenih 
objektov, nastanitvene 

zmogljivosti in njihova 

izkoriščenost, prihodi in 
prenočitve turistov po 

državah, od koder turisti 

prihajajo, po vrstah 
nastanitvenih objektov, 

vrstah občin in drugih 

teritorialnih enotah. 

Prikaz temeljnih 
kazalnikov o razvitosti 

slovenskega turizma, ki 

se uporabljajo za 
analiziranje turistične 

dejavnosti v Sloveniji.  

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti in 
zasebni sobodajalci, ki 

nudijo ali posredujejo 

nastanitvene zmogljivosti 
turistom. 5. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 30 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

32011R0692 

SURS 3.1.08.01.02 Turistična 

potovanja 
domačega 

prebivalstva 

TU-ČAP 

Sociodemografske 

značilnosti prebivalcev, ki 
so ali niso šli na turistično 

potovanje v Slovenijo ali 

tujino ali na izlet v tujino. 
Število potovanj in 

izletov glede na 

namembno državo, 
dolžino in razlog. 

Spremljanje značilnosti 

turističnih potovanj 

domačega prebivalstva 

(destinacija, trajanje, 

osnovni razlog, osnovna 
dejavnost, način prevoza, 

način organizacije, vrsta 

nastanitve, izdatki) ter 
enodnevnih izletov 

(destinacija, izdatki). 

Razlogi za neudeležbo na 
potovanjih. Osnovni 

podatki o izbranem 

posamezniku in 
gospodinjstvu: EMŠO, 

datum rojstva, ime, 

priimek, naslov, 
izobrazba, delovna 

aktivnost, število članov 

gospodinjstva, dohodek 
gospodinjstva. 

Ugotavljanje potovalnih 

navad domačega 
prebivalstva: analiza 

potrošnje na turističnih 

potovanjih; ugotavljanje 
pomena turizma v 

slovenskem 

gospodarstvu.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani posameznik, star 

15 let ali več. Prvi štirje 
tedni po četrtletju. 

Prostovoljno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32011R0692 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.08.01.03 Delo potovalnih 

agencij 
TU-AGEN 

Podatki 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.  

Spremljanje delovanja 

potovalnih agencij in 
organizatorjev potovanj. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve 
potovalnih agencij in 

organizatorjev potovanj. 

31. 3.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.1.08.01.04 Tuji potniki v 
Sloveniji 

TU-POTNIKI 

Izvajanje raziskovanja je 
razdeljeno 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. 

Obdelava podatkov. Izbrani tuji potniki na 
cestnih mejnih prehodih 

in turističnih točkah. 

Prostovoljno 2013 Triletna 12 mesecev po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

32004O0015 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 
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Rok prve 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.1.09 Poslovne tendence 

  3.1.09.01 Poslovne tendence 

SURS 3.1.09.01.01 Poslovne 
tendence v 

predelovalnih 

dejavnostih 
PA-IND/M, PA-

IND/ČL 

Ocena gibanja 
proizvodnje, raven 

izvoznih in skupnih 

naročil, raven zalog 
končnih izdelkov, 

proizvodna pričakovanja, 

pričakovane cene, 
pričakovano 

zaposlovanje, 

pričakovana izvozna 
naročila in pričakovano 

skupno povpraševanje, 

število mesecev 
zagotovljene proizvodnje. 

Vsako četrtletje je 

dodanih sedem vprašanj: 
omejitveni dejavniki v 

proizvodnji, ustreznost 

proizvodnih zmogljivosti 
glede na pričakovano 

povpraševanje, stopnja 

izkoriščenosti 
zmogljivosti, konkurenčni 

položaj na domačem trgu, 

trgih držav članic EU, na 
trgih zunaj EU in obseg 

novih naročil.  

Spremljanje informacij o 
trenutnih stanjih glavnih 

ekonomskih kazalnikov 

ter ocena njihovega 
gibanja v naslednjih 

mesecih. Rezultati 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. Večletne 
serije podatkov so 

podlaga za izračun 

cikličnih gibanj v 
gospodarstvu, 

napovedovanje točk 

obratov itd. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti 
s področja predelovalnih 

dejavnosti. Do 15. v 

mesecu za tekoči mesec. 

Prostovoljno Mesec, prvi 
mesec 

četrtletja 

Mesečna, 
četrtletna 

5 delovnih dni 
pred koncem 

meseca 

opazovanja. 

52006XC1012
(01); 

partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.1.09.01.02 Poslovne 

tendence o 

investicijah v 
predelovalnih 

dejavnostih 

PA-INV/PL 

Investicije v 

predelovalnih 

dejavnostih: 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. 

Spremljanje informacij o 

obsegu in strukturi 

investicijskih vlaganj, 
vplivih različnih 

dejavnikov na 

investiranje in poslovnem 
stanju podjetij. Večletne 

serije podatkov so 

podlaga za izračun 
cikličnih gibanj v 

gospodarstvu, 

napovedovanje točk 
obratov itd. 

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 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 
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opazovanja 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.09.01.03 Poslovne 

tendence 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. 

Spremljanje informacij o 

trenutnih stanjih glavnih 
ekonomskih kazalnikov v 

gradbeništvu in ocena 

njihovega gibanja v 
naslednji mesecih. 

Rezultati 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. 

Večletne serije podatkov 
so podlaga za izračun 

cikličnih gibanj v 

gospodarstvu, 
napovedovanje točk 

obratov itd. 

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 

SURS 3.1.09.01.04 Poslovne 

tendence v 

trgovini na 
drobno 

PA-TRG/M 

Ocena poslovnega 

položaja, obsega zalog, 

prodaje, prodajnih cen, 
pričakovane skupne 

nabave, pričakovanega 

poslovnega položaja, 
pričakovanih prodajnih 

cen, pričakovane prodaje, 

pričakovanega 
zaposlovanja ter glavnih 

ovir za izboljšanje 

sedanjega položaja. 

Spremljanje informacij o 

trenutnih stanjih glavnih 

ekonomskih kazalnikov 
ter ocenitev njihovega 

gibanja v naslednjih 

mesecih. Rezultati 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. 
Večletne serije podatkov 

so podlaga za izračun 

cikličnih gibanj v 
gospodarstvu, 

napovedovanje točk 

obratov itd. 

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 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
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Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.09.01.05 Poslovne 

tendence v 
storitvenih 

dejavnostih 

PA-STOR/M 

Ocena poslovnega 

položaja, sedanje in 
pričakovano 

povpraševanje, sedanje in 

pričakovano 
zaposlovanje, cenovna 

pričakovanja, 

izkoriščenost 
zmogljivosti in 

omejitveni dejavniki. 

Spremljanje informacij o 

trenutnih stanjih glavnih 
ekonomskih kazalnikov 

ter ocenitev njihovega 

gibanja v naslednjih 
mesecih. Rezultati 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. Večletne 
serije podatkov so 

podlaga za izračun 

cikličnih gibanj v 
gospodarstvu, 

napovedovanje točk 

obratov itd. 

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 

SURS 3.1.09.01.06 Kazalnik 

gospodarske 
klime 

Kazalnik gospodarske 

klime je tehtani sintezni 
kazalnik; sestavljajo ga 

kazalniki zaupanja v 

predelovalnih 
dejavnostih, trgovini na 

drobno, gradbeništvu, 

storitvenih dejavnostih in 
kazalnik zaupanja 

potrošnikov. 

Prikaz gibanja 

nacionalnega 
gospodarstva. 

Izračun in objava 

kazalnika. 

Lastni viri SURS-a 

(poslovne tendence). 

n.s. Mesec Mesečna 5 delovnih dni 

pred koncem 
meseca 

opazovanja. 

52006XC1012

(01); 
partnersko 

sodelovanje 
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  3.1.10 Klasifikacije na področju poslovnih statistik 

  3.1.10.01 Klasifikacije na področju poslovnih statistik 

SURS 3.1.10.01.01 Standardna 
klasifikacija 

dejavnosti 

SKD 2008 

Standardna klasifikacija 
dejavnosti 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, vsebuje 

tudi nacionalne 
podrazrede.  

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.  

Nudenje podpore AJPES 
(vodenje PRS) in drugim 

uporabnikom pri 

razvrščanju po SKD, 
organiziranje predstavitve 

o razvrščanju po 

dejavnosti SKD, o 
povezavah med 

klasifikacijami, pravilih in 

pripomočkih pri 
razvrščanju dejavnosti in 

enot. Sodelovanje v 

Eurostatovi delovni 
skupini pri nadaljnjem 

razvoju klasifikacije 

NACE in aktivno 
sodelovanje pri izmenjavi 

in tvorbi dobrih praks na 

področju razlage 
klasifikacije.  

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

n.s. 32006R1893 

SURS 3.1.10.01.02 Klasifikacija 

proizvodov po 

dejavnosti 

CPA 2008 

Klasifikacija proizvodov 

po dejavnosti je obvezna 

evropska statistična 

klasifikacija, ki razvršča 
proizvode in storitve po 

dejavnostih, kjer so 

proizvedeni. CPA je 
členitev NACE na 

dodatnih dveh mestih. 

Republika Slovenija nima 
nacionalne različice 

(nacionalnih členitev) 

CPA.  

Državni standard, ki se 

uporablja pri razvrščanju 

proizvodov in storitev po 

dejavnostih, kjer so 
proizvedeni ter pri 

zbiranju, obdelovanju in 

izkazovanju podatkov po 
proizvodih in storitvah v 

okviru dejavnosti za 

statistične namene. 

Nudenje podpore AJPES 

(vodenje PRS) in drugim 

uporabnikom pri 

razvrščanju po 
klasifikaciji CPA, 

sodelovanje v Eurostatovi 

delovni skupini pri 
nadaljnjem razvoju 

klasifikacije CPA in 

aktivno sodelovanje pri 
izmenjavi in tvorbi dobrih 

praks na področju razlage 

klasifikacije.  

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

klasifikacije 

n.s. 32008R0451 

SURS 3.1.10.01.03 Nomenklatura 

industrijskih 
proizvodov  

NIP 

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 

2013 na osnovi 
spremenjene liste 

PRODCOM. 

n.s. n.s. n.s. Letna 45 dni po 

koncu leta. 

31991R3924 
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SURS 3.1.10.01.04 Enotna 

klasifikacija vrst 
objektov 

CC-SI 

Enotna klasifikacija vrst 

objektov izhaja iz EU 
Klasifikacije vrst 

gradbenih objektov 

(Classification of types of 
constructions - CC). 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 - 
1359 in UL 

RS, št. 

78/2005 
(popr.), UL 

RS, št. 

109/2011 

SURS 3.1.10.01.05 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, 

osvežitev in objava 

slovenske in angleške 
različice šifranta 

skrajšanih nazivov KN. 

Evropska komisija: 31. 

10. tekočega leta za 
sledeče leto. 

n.s. n.s. Letna 31. 1.  KN se letno 

objavlja v UL 
EU. 

SURS 3.1.10.01.06 Nomenklatura 

držav in ozemelj 

(Geonomenkla-
tura) 

ZT-DRŽAVE 

Nomenklatura držav in 

ozemelj 

(Geonomenklatura) 
temelji na mednarodnem 

standardu ISO 3166, 

vendar z določenimi 
posebnostmi. 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 in objava 

šifranta držav 

spremembam 
Geonomenklature. 

Osveževanje 

povezovalnega šifranta 
med državami in 

ekonomskimi ter 
geografskimi skupinami 

držav. 

Evropska Komisija: ob 

spremembi nomenklature 

n.s. n.s. Ob spremembi 

nomenklature 

n.s.  32009R0222, 

32009R0471, 

32006R1833, 
32004R0638  



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.1.10.01.07 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, 
osveževanje in objava 

klasifikacij in šifrantov. 

Evropska komisija, 

Združeni narodi (za 
SMTK), CURS. Ob 

spremembah klasifikacij. 

n.s. n.s. Ob 

spremembah 
klasifikacij 

n.s. 32009R0222, 

32009R0471, 
32004R0638, 

Statistični 

urad pri ZN 
(za SMTK) 

SURS 3.1.10.01.08 Standardna 
klasifikacija 

institucionalnih 

sektorjev 
SKIS 

Temelji na določbah 
Evropskega sistema 

računov - ESR 2010, 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. 

Uvedba klasifikacije v 

skladu z Evropskim 
sistemom računov 2010. 

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

n.s. 32013R549 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.1.11 Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj 

  3.1.11.01 Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj 

SURS 3.1.11.01.01 Priprava vzorčnih 
okvirov za 

poslovna 

raziskovanja 

Priprava vzorčnih okvirov 
za poslovna raziskovanja: 

dejavnost, velikost, 

naslov podjetja in drugi 
podatki o značilnostih 

podjetij in njihovih enot. 

Standardizacija pravil in 
postopkov za združevanje 

različnih administrativnih 

in statističnih virov v 
vzorčne okvire za izbor 

vzorcev podjetij. 

Izboljšanje kakovosti 
podatkov in 

racionalizacije postopkov 

izbora, uteževanja in 
izračunavanja mer 

natančnosti. 

Priprava in združevanje 
različnih administrativnih 

virov in nekaterih 

anketnih virov za vzorčni 
okvir za izbor vzorcev 

podjetij; izbor vzorcev, 

uteževanje, izračunavanje 
mer natančnosti. 

Administrativni viri: 
DURS (DDV), AJPES 

(PRS, letna poročila). 

Lastni viri SURS-a 
(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. Rok: vsako 

četrtletje ali pogosteje, 
glede na sklenjene 

dogovore.  

Obvezno Četrtletje n.s. Vzorci 
podjetij so 

uporabljeni v 

statističnih 
raziskovanjih 

skladno z 

delovnim 
načrtom 

SURS-a.  

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.1.11.01.02 Priprava 

adresarjev za 

poslovna 

raziskovanja 

Priprava adresarjev za 

poslovna raziskovanja: 

naslov, e-pošta, telefon. 

Standardizacija in 

racionalizacija postopkov 

komuniciranja s 

poročevalskimi enotami 

pri poslovnih 

raziskovanjih. Izboljšanje 
kakovosti podatkov v 

adresarjih. 

Priprava in združevanje 

različnih virov kontaktnih 

podatkov za poslovna 

raziskovanja in 

komuniciranje preko teh 

podatkov. 

Lastni viri SURS 

(kontaktni podatki v 

statističnih 

raziskovanjih). 

Administrativni viri 

AJPES (PRS), Register 
kmetijskih gospodarstev. 

Podjetje pooblaščeno za 

izdajo Poslovnega 
informatorja Republike 

Slovenije, posreduje 

podatke o telefonskih 
številkah in e-naslovih 

poslovnih subjektov. 

Rok: vsako četrtletje ali 
pogosteje, glede na 

sklenjene dogovore.  

Obvezno Četrtletje n.s. Kontaktni 

podatki 

podjetij so 

uporabljeni v 

statističnih 

raziskovanjih 
skladno z 

delovnim 

načrtom 
SURS-a. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2 LJUDJE IN DRUŽBA 

  3.2.01 Prebivalstvo 

  3.2.01.01 Prebivalstvo 

SURS 3.2.01.01.01 Sestava 

prebivalstva 
DEM-PREB/ČL 

EMŠO, datum in ura 

rojstva, spol, generalni 
status, status prebivališča, 

državljanstvo, zakonski 

stan, datum spremembe 
zakonskega stanu, 

kraj/država rojstva, 

stalno/začasno/običajno 
prebivališče (do MID-a 

hišne številke), številka 

stanovanja, datum 
veljavnosti prebivališča, 

EMŠO matere, EMŠO 

očeta, EMŠO zakonca, 
status aktivnosti, poklic, 

dejavnost, izobrazba, 

prvo prebivališče, 
priselitev v Slovenijo, 

prebivanje v tujini, status 

priseljenosti, živorojeni 

otroci. 

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. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. Štirikrat letno 
objava 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. 

Enkrat letno (za stanje 1. 

1.) objava podatkov o 
socioekonomskih 

značilnostih prebivalstva.  

Administrativni viri: 

MNZ (CRP), GURS 
(RPE), DURS 

(dohodnina), ZPIZ 

(prejemniki pokojnin), 
ZRSZ (brezposelne 

osebe), ZZZS (zdrav. 

zavarovane osebe), 
MDDSZ (prejemniki soc. 

transferov), RIC 

(maturanti in nac. 
preverjanje znanja), OZS, 

TZS in GZS - poklicno in 

strokovno izobraževanje. 
Sproti po potrebi v 

dogovoru in skladno s 

sporazumi, sklenjenimi z 
dajalci podatkov in na 

zahtevo SURS-a. Lastni 

viri SURS-a. 

Obvezno 1. 1., 1. 4.,  

1. 7., 1. 10.  

Četrtletna 121 dni po 

datumu 
opazovanja. 

32007R0862 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.01.01.02 Rojeni 

DEM-ROJ 

Podatki o rojenem: 

EMŠO, datum in ura 
rojstva, ime, vitaliteta/ 

stanje otroka ob rojstvu, 

vrsta poroda, spol, 
kraj/država rojstva, št. 

porodnišnice in poroda, 

prebivališče (do MID-a 
hišne št.), državljanstvo, 

prvo prebivališče, 
sprejem matere, porodna 

teža. Podatki o 

materi/očetu: EMŠO, 
prebivališče (do MID-a 

hišne št.), zakonski stan, 

datum spremembe 
zakonskega stanu, 

kraj/država rojstva, 

državljanstvo, prvo 
prebivališče, izobrazba, 

status aktivnosti, poklic. 

Podatki o materi: vrstni 
red zakonske zveze, št. 

otrok, ki jih je mati doslej 

rodila (živorojeni, 

mrtvorojeni, umrli), 

zaporedni porod, vrsta 

poroda, št. 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. 

Administrativni viri: 

MNZ (CRP) - četrtletno, 
tri mesece po obdobju 

opazovanja. IVZ 

(Perinatalni informacijski 
sistem) - letno, 31. 5. 

Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.01.01.03 Umrli 

DEM-UMR 

Podatki o umrlem: 

EMŠO, spol, datum in ura 
rojstva (za umrle 

dojenčke), kraj/država 

rojstva, prebivališče (do 
MID-a hišne št.), 

zakonski stan, 

državljanstvo, prvo 
prebivališče, izobrazba, 

status aktivnosti, poklic, 
datum, ura, kraj in mesto 

smrti, zdravniška oskrba, 

kdo je dal podatke o 
vzroku smrti, vzrok smrti. 

Podatki o zakoncu 

umrlega: EMŠO ali 
datum rojstva. Podatki o 

materi/očetu umrlega 

otroka, starega 0-18 let: 
EMŠO, izobrazba. 

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. 

Administrativni viri: 

MNZ (CRP) - četrtletno, 
tri mesece po obdobju 

opazovanja. IVZ 

(Zdravniško potrdilo o 
smrti in poročilo o 

vzrokih smrti) - letno, 30. 

5. Lastni viri SURS-a.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.01.01.04 Priznanja in 

ugotovitve 
očetovstva, 

posvojitve otrok 

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, 

prebivališče (do MID-a 
hišne št.). Podatki o 

materi/očetu, 

posvojitelju/posvojiteljici: 
EMŠO.  

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. 

Administrativni vir: MNZ 

(CRP) - četrtletno, tri 
mesece po obdobju 

opazovanja. Lastni viri 

SURS-a. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.01.01.05 Sklenitve 

zakonskih zvez 
DEM-POR 

Datum sklenitve 

zakonske zveze. Podatki 
za ženina in nevesto: 

EMŠO, kraj/država 

rojstva, spol, prebivališče 
(do MID-a hišne št.), 

državljanstvo, prvo 

prebivališče, prejšnji 
zakonski stan, vrstni red 

sklenitve zakonske zveze, 
izobrazba, status 

aktivnosti, poklic. Podatki 

za istospolna partnerja: 
EMŠO, 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. 

Administrativni vir: MNZ 

(CRP) - četrtletno, tri 
mesece po obdobju 

opazovanja. Lastni viri 

SURS-a. 

Obvezno Četrtletje: 

sklenitve 
zakonskih 

zvez. Preteklo 

leto: 
registracije 

istospolnih 

partnerskih 
skupnosti. 

Četrtletna: 

sklenitve 
zakonskih 

zvez. Letna: 

registracije 
istospolnih 

partnerskih 

skupnosti. 

121 dni po 

koncu obdobja 
opazovanja za 

sklenitve 

zakonskih 
zvez. 6 

mesecev po 

koncu obdobja 
opazovanja za 

registracije 
istospolnih 

partnerskih 

skupnosti. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.01.01.06 Razveze 

zakonskih zvez 

DEM-RAZ 

Podatki o sodišču in 

zadevi: okrožno sodišče, 

št. zadeve, datum vpisa. 
Podatki o možu in ženi: 

priimek in ime, EMŠO, 

datum rojstva, kraj/država 
rojstva, spol, prebivališče 

(do MID-a hišne št.), 

državljanstvo, prvo 

prebivališče, izobrazba, 

status aktivnosti, poklic, 
zakonski stan pred 

sklenitvijo te zakonske 

zveze, vrstni red 
zakonske zveze. Splošni 

podatki: datum sklenitve 

zakonske zveze, datum 
pravnomočnosti sodbe, št. 

otrok, rojenih v tej 

zakonski zvezi, št. 
vzdrževanih otrok iz te 

zakonske zveze, komu so 

bili vzdrževani otroci iz te 
zakonske zveze ob 

razvezi dodeljeni. 

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. 

Administrativni vir: MNZ 

(CRP) - četrtletno, tri 

mesece po obdobju 
opazovanja. Okrožna 

sodišča - sproti ob 

dogodku. Lastni viri 
SURS-a. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

koncu obdobja 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.01.01.07 Imena in priimki 

ter rojstni dnevi 

DEM-IMENA 

Prikaz razširjenosti imen 

in priimkov prebivalcev 

Slovenije vključno s 
statistiko rojstnih dni 

prebivalcev Slovenije: 

ime, priimek, spol, datum 
rojstva, statistična regija 

prebivališča.  

Promocija Statističnega 

urada in širjene statistične 

pismenosti ter 
vključevanje novih ciljnih 

skupin med uporabnike 

podatkov spletne strani 
Urada. 

Priprava raziskovanja, 

obdelava podatkov, 

objava rezultatov. 

Administrativni vir: MNZ 

(CRP) - 3 mesece po 

obdobju opazovanja. 
Lastni viri SURS-a 

(DEM-PREB/ČL). 

Obvezno 1. 1. 2013 Letna 10 mesecev po 

datumu 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

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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opazovanja 
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objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.01.01.08 Selitve 

SEL 

Podatki o selivcih: 

EMŠO, kraj/država 
rojstva, državljanstvo, 

prvo prebivališče, 

zakonski stan, vrsta 
dovoljenja za prebivanje, 

vrsta selitve, 

stalno/začasno/običajno 
prebivališče (do MID-a 

hišne št.) in prejšnje 
prebivališče v Sloveniji 

(do MID-a hišne št.), 

država 
prejšnjega/prihodnjega 

prebivališča, datum 

prijave, odjave oz. poteka 
veljavnosti prebivališč, 

namen prebivanja (za 

tujce).  

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. 

Administrativni vir: MNZ 

(CRP) - tri mesece po 
obdobju opazovanja. 

Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 121 dni po 

koncu obdobja 
opazovanja. 

32007R0862 

SURS 3.2.01.01.09 Socioekonomske 

značilnosti 

prebivalstva in 
selivcev 

SEL-SOC 

Podatki o prebivalstvu: 

stat. identifikator (SID), 

kraj/država rojstva, spol, 
prebivališče (do MID-a 

hišne št.), državljanstvo, 

prvo prebivališče, status 

priseljenosti, status 

aktivnosti, poklic, 
dejavnost, izobrazba. 

Podatki o priseljenih iz 

tujine: SID, 
državljanstvo, 

prebivališče (do MID-a 

hišne številke), prvo 
prebivališče, namen 

priselitve (za tujce), 

izobrazba, status 
aktivnosti, poklic in 

dejavnost. 

Prikaz socioekonomskih 

značilnostih prebivalcev 

Slovenije in meddržavnih 
selivcev za oblikovanje 

ustreznih demografskih, 

socialnih, ekonomskih in 

drugih politik. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih virov, 
objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

MNZ (CRP), ZRSZ, 

MDDSZ, ZPIZ, ZZZS, 
DURS, Državni izpitni 

center, Zbornice 

(gospodarska, obrtno-

podjetniška in trgovinska) 

- vsi enkrat letno. Lastni 
viri SURS-a.  

Obvezno 1. 1. za 

prebivalstvo, 

preteklo leto 
za selivce. 

Letna 18 mesecev po 

datumu 

opazovanja 
(prebivalstvo)/

koncu obdobja 

opazovanja 

(selivci). 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2.02 Trg dela 

  3.2.02.01 Aktivno prebivalstvo 

SURS 3.2.02.01.01 Anketa o delovni 
sili 

ADS 

Osebni podatki: EMŠO, 
ime in priimek, naslov, 

datum roj., spol, 

državljanstvo, država roj., 
država in leto priselitve, 

zak. stan, izobraževanje/ 

usposabljanje, poklic, del. 
aktivnost, opravljanje 

dodatnega dela, 

brezposelnost, iskanje 
zaposlitve/dela, plača za 

gl. zaposlitev (iz 

administrativnih virov). 
Dodaten sklop vprašanj v 

2014: Položaj migrantov 

in njihovih neposrednih 
naslednikov na trgu dela: 

država rojstva očeta in 

matere, dosežena stopnja 
izobrazbe staršev, zadnja 

država, v kateri je oseba 

delala, razlogi za 
migracijo, 

prekvalifikacija za delo, 

najpomembnejši razlog, 
da oseba ni dobila dela, 

drugi najpomembnejši 

razlog, da oseba ni dobila 
dela, poznavanje jezika 

države gostiteljice, učenje 

jezika države gostiteljice, 
metoda, s katero je oseba 

našla trenutno zaposlitev. 

Namen ankete je zbrati 
mednarodno primerljive 

podatke o stanju in 

spremembah na trgu dela. 
Daje podatke o velikosti, 

strukturi in značilnostih 

aktivnega in neaktivnega 
prebivalstva. Namen 

dodatnega sklopa 

vprašanj je pridobivanje 
na EU ravni poenotenih 

statističnih podatkov, ki 

bodo omogočali analize 
glede položaja migrantov 

in njihovih neposrednih 

potomcev na trgu 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. 

Člani izbranega 
gospodinjstva - 

anketiranje poteka do 14 

dni po koncu obdobja 
opazovanja. DURS 

(kontrolni in odmerni 

podatki dohodnine): 5. 6. 
prvi kontrolni podatki, 

10. 12. končni kontrolni 

in odmerni podatki 
dohodnine za preteklo 

leto. 

Obvezno za 
admin. vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva 

Zadnji teden 
(od ponedeljka 

do nedelje) 

pred dnevom 
anketiranja. 

Četrtletna, 
letna, za 

posebni sklop 

vprašanj 
enkratno, za 2. 

četrtletje 2014. 

60 dni po 
koncu 

četrtletja, za 

plače in za 
posebni sklop 

vprašanj 3 

mesece po 
zaključku leta. 

31998R0577, 
32010R0220 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.02.01.02 Mesečno 

spremljanje 
aktivnega 

prebivalstva 

DAK 

Podatki o zavarovancu: 

EMŠO, spol, datum 
rojstva, starost, 

teritorialni podatki o 

stalnem in začasnem 
prebivališču, podlaga za 

zavarovanje, status 

aktivnosti, izobrazba, 
poklic. Podatki o 

zavezancu: registrska 
številka zavezanca, 

matična številka 

poslovnega subjekta in 
enote poslovnega 

subjekta, 

pravnoorganizacijska 
oblika in lastnina 

poslovnega subjekta, 

teritorialni podatki 
poslovnega subjekta, 

dejavnost, število 

zaposlenih oseb pri 
poslovnem subjektu, 

institucionalni sektor. 

Spremljanje stanja in 

sprememb na trgu dela in 
prikazovanje velikosti in 

značilnosti aktivnega 

prebivalstva po 
demografskih 

značilnostih.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih podatkov 

in objava rezultatov. 

ZRSZ (evidenca 

brezposelnih oseb) do 10. 
v mesecu za pretekli 

mesec. Lastni viri SURS-

a: SRDAP, ADS. 

Obvezno Zadnji dan v 

mesecu 

Mesečna 46 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.02.01.03 Strukturni podatki 

delovno aktivnega 
prebivalstva 

DAK/L 

Podatki o zavarovancu: 

EMŠO, spol, datum 
rojstva, starost, 

državljanstvo, zakonski 

stan, teritorialni podatki o 
stalnem in začasnem 

prebivališču, datum in 

vrsta dogodka podlaga za 
zavarovanje, status 

aktivnosti, izmensko delo, 
delovno razmerje, delovni 

čas, izobrazba, poklic, 

poslan v državo (za 
detaširane delavce), prvič 

zaposlen v RS, vrsta 

invalidnosti, odsotnost z 
dela. Podatki o 

zavezancu: matična 

številka poslovnega 
subjekta in enote 

poslovnega subjekta, 

teritorialni podatki 
poslovnega subjekta, 

registrska številka 

zavezanca, 

pravnoorganizacijska 

oblika in lastnina 

poslovnega subjekta, 
dejavnost, število 

zaposlenih oseb pri 

poslovnem subjektu, 
institucionalni sektor. 

Spremljanje delovno 

aktivnega prebivalstva po 
njegovih značilnostih kot 

so dosežena izobrazba, 

starost in poklic.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih podatkov 

in objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

SRDAP, ADS. 

n.s. 31. 12.  Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.02.01.04 Delovne migracije 

DM 

Med delovne migrante so 

uvrščene zaposlene in 
samozaposlene osebe 

(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 podlaga za 

zavarovanje, status 
aktivnosti, izmensko delo, 

delovno razmerje, delovni 

čas, izobrazba, poklic, 
poslan v državo (za 

detaširane delavce), prvič 

zaposlen v RS, vrsta 
invalidnosti, odsotnost z 

dela. Podatki o 

zavezancu: matična 

številka poslovnega 

subjekta in enote 

poslovnega subjekta, 
teritorialni podatki 

poslovnega subjekta, 

registrska številka 
zavezanca, 

pravnoorganizacijska 

oblika in lastnina 
poslovnega subjekta, 

dejavnost, število 

zaposlenih oseb pri 
poslovnem subjektu, 

institucionalni sektor. 

Spremljanje mobilnosti 

zaposlenih in 
samozaposlenih oseb 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 

oseb. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

SRDAP. 

n.s. 31. 12.  Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.02.01.05 Statistika prostih 

delovnih mest 
PDM 

Podatki o zavarovancu: 

EMŠO, spol, dtm roj., 
starost, državljan., zak. 

stan, stal. in zač. preb., 

dtm in vrsta dogodka, 
podlaga za zavarov., 

status aktiv., izmen. delo, 

del. razmerje, del. čas, 
izobrazba, poklic, poslan 

v državo (za detaš. 
delavce), prvič zaposl. v 

RS, vrsta invalidnosti, 

odsotnost z dela. Podatki 
o zavezancu: mat. št. posl. 

subj. in njegove enote, 

teritor. pod. posl. subj., 
reg. št. zavezanca, 

prav.org. oblika in 

lastnina posl. subj., 
dejav., št. zaposl. oseb pri 

posl. subj., instituc. 

sektor. Podatki PDM: št. 
PDM ter št. enakih PDM, 

mat. št. posl. subj., dejav., 

poklicna strokovna izobr., 

poklic, dtm objave PDM 

in rok za prijavo. Podatki 

o bolniš. odsot.: št. 
izvajalca, šifra zdravnika, 

dtm rojstva zavarov., 

spol, zavar. podlaga, 
RSZ, dejav., dtm rojstva 

druž. člana, sorod. 

razmerje, prvi dan zadrž., 
zadnji dan za plačnika, 

dtm od – do za polni del. 

čas, dtm od – do za skraj. 
del. čas, št. ur, razlog 

zadrž., zadnji dan za 

razlog, ocena »DO«, 
zaklj. postopka, 

invalidnost, prvi/zadnji 

dan za diagnozo, št. dni 
skraj. del. čas., prvi dan 

za razlog, št. KZZ, 

opredelitev zdravnika, 
recidiv od – do, ure 

zadrž., izpostava 

zaposlitve, EMŠO. 

Ugotavljanje števila 

prostih delovnih mest na 
določeno časovno točko 

(ob koncu meseca 

oziroma v času izvajanja 
raziskovanja) in števila 

zasedenih delovnih mest. 

Podatki so pomembni za 
ugotavljanje potreb 

delodajalcev po 
zaposlovanju, stopnja 

prostih delovnih mest pa 

je primerljiv kazalnik 
med državami EU.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni viri: 

ZRSZ (Sporočilo o 
prostem delovnem 

mestu), MDDSZ 

(Prejemniki pravic iz 
naslova starševskih 

nadomestil); oba do 10. v 

mesecu za pretekli mesec. 
IVZ (Evidenca začasne / 

trajne odsotnosti z dela 
zaradi bolezni, poškodb, 

nege, spremstva in drugih 

vzrokov - IVZ 3) do 30. v 
mesecu za pretekli mesec. 

ZRSZ (NAP-ZAP); po 

dogovoru. Lastni viri 
SURS-a: SRDAP. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna, 

letna. 

70 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0453 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZRSZ 3.2.02.01.06 Mesečno 

statistično 
raziskovanje o 

prostih delovnih 

mestih, 
sporočenih ZRSZ 

PDM-1 

Število prostih delovnih 

mest, ki so jih delodajalci 
sporočili ZRSZ, po 

ravneh izobrazbe in po 

področjih dejavnosti.  

Spremljanje gibanja in 

strukture prostih delovnih 
mest, sporočenih ZRSZ. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri ZRSZ. n.s. Mesec Mesečna 10 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

ZUTD UL RS, 

št. 80/2010, 
ZDR UL RS, 

št. 42/2002 in 

103/2007, 
ZUTD-A UL 

RS, št. 

21/2013 

ZRSZ 3.2.02.01.07 Mesečno 

statistično 

raziskovanje o 

registriranih 

brezposelnih 
osebah 

RBO 

Podatki o brezposelnih 

osebah: EMŠO, spol, 

naslov, datum prijave, 

razlog prijave, raven 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 viri ZRSZ. n.s. Mesec Mesečna 5 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

ZUTD UL RS, 

št. 80/2010, 

ZUTD-A UL 

RS, št. 

21/2013 

ZRSZ 3.2.02.01.08 Mesečno 

statistično 
raziskovanje o 

prilivih v in 

odlivih iz 
registrirane 

brezposelnosti 

Število prijavljenih in 

odjavljenih iz evidence 
brezposelnih oseb po 

glavnih razlogih, spolu in 

ravneh izobrazbe. Osebni 
podatki: EMŠO, spol, 

naslov, datum prijave, 

razlog prijave, raven 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 viri ZRSZ n.s. Mesec Mesečna 5 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

ZUTD UL RS, 

št. 80/2010, 
ZUTD-A UL 

RS, št. 

21/2013 

ZRSZ 3.2.02.01.09 Mesečno 

statistično 
raziskovanje o 

trajanju 

brezposelnosti 

Število brezposelnih oseb 

po razredih trajanja 
brezposelnosti, spolu, 

starosti in ravneh 

izobrazbe. Osebni 
podatki: EMŠO, spol, 

naslov, datum prijave, 

razlog prijave, raven 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 viri ZRSZ. n.s. Mesec Mesečna 10 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

ZUTD UL RS, 

št. 80/2010, 
ZUTD-A UL 

RS, št. 

21/2013 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

ZRSZ 3.2.02.01.10 Četrtletno 

statistično 
raziskovanje o 

prejemnikih 

denarnega 
nadomestila za 

čas brezposelnosti 

Število prejemnikov 

denarnega nadomestila po 
spolu in ravneh 

izobrazbe. Osebni 

podatki: EMŠO, spol, 
naslov, državljanstvo, 

datum prijave, razlog 

prijave, raven 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 viri ZRSZ. n.s. Četrtletje Četrtletna 20 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

ZUTD UL RS, 

št. 80/2010, 
ZUTD-A UL 

RS, št. 

21/2013, 
ZUTD-B UL 

RS, št. 

63/2013 

ZRSZ 3.2.02.01.11 Četrtletno 
statistično 

raziskovanje o 

registriranih 
iskalcih zaposlitve 

Število oseb v evidenci 
iskalcev zaposlitve, 

katerih zaposlitev je 

ogrožena, in ostalih. 
Osebni podatki: EMŠO, 

spol, naslov, datum 

prijave, datum odjave. 

Spremljanje stanja na 
področju zaposlovanja. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri ZRSZ. n.s. Četrtletje Četrtletna 10 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

ZUTD UL RS, 
št. 80/2010, 

ZUTD-A UL 

RS, št. 
21/2013 

ZRSZ 3.2.02.01.12 Letno statistično 

raziskovanje o 
vključenih v 

programe 

zaposlovanja 

Število vključenih 

brezposelnih oseb po 
vrstah programov. Osebni 

podatki: EMŠO, spol, 

naslov, datum prijave, 
razlog prijave, raven 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 viri ZRSZ. n.s. Preteklo leto Letna 2 meseca po 

obdobju 
opazovanja. 

ZUTD UL RS, 

št. 80/2010, 
ZUTD-A UL 

RS, št. 

21/2013, 
ZUTD-B UL 

RS, št. 

63/2013 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2.02.02 Plače in stroški dela 

AJPES, 

SURS 

3.2.02.02.01 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 izplačanih 

pri pravnih osebah v 

Republiki Sloveniji. 
Podatki so pomemben vir 

za vodenje politike plač 

in pokojnin, pri 

kolektivnih pogajanjih in 

za izračunavanje različnih 

socialnih prejemkov. 

Priprava metodologije 

raziskovanja (SURS, 

AJPES), zbiranje, 
obdelava, posredovanje in 

objava podatkov (AJPES). 

Nadaljnja obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov (SURS). 

Pravne osebe ter njihove 

enote v sestavi podatke o 

plačah posredujejo 
AJPES do zadnjega dne v 

mesecu za izplačane plače 

preteklega meseca. 
AJPES posreduje podatke 

SURS-u do 8. v mesecu 

za izplačane plače 

predpreteklega meseca. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31998R1165, 

32003R0450, 

UL RS, št. 93-
4616/2007 

SURS 3.2.02.02.02 Povprečne 
mesečne plače 

zaposlenih pri 

registriranih 
fizičnih osebah 

ZAP-RFO-D/M 

Podatki o izplačanih 
bruto in neto plačah 

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. 

Priprava metodologije, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Administrativni vir: 
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 

AJPES, 
SURS 

3.2.02.02.03 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 

(Raziskovanje o stroških 

dela), za izračun 
četrtletnega indeksa 

stroškov dela in 

četrtletnega BDP. 

Priprava raziskovanja 
(SURS). Zbiranje, 

obdelava in posredovanje 

podatkov (AJPES). 
Nadaljnja obdelava 

podatkov (SURS). 

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-

u do 15. v mesecu za 

pretekli mesec. 

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

vhod v druga 

statistična 
raziskovanja. 

32003R0450 
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Poobl. 
izvajalec 
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naloge 
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Rok prve 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.02.02.04 Indeks stroškov 

dela 
ZAP-ISD 

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. 

Priprava metodologije, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: UJP 

(vplačila javnofinančnih 
prihodkov na določene 

račune) - dnevno. DURS 

(obrazec REK – 1 
Obračun davčnih 

odtegljajev od dohodkov 

iz delovnega razmerja) - 
do 5. v mesecu za 

predpretekli mesec. 
Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 70 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32003R0450 

SURS 3.2.02.02.05 Stroški dela - 

letne ocene 

ZAP-SD 

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 metodologije, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: UJP 

(vplačila javnofinančnih 

prihodkov na določene 
račune) dnevno. AJPES 

(letna poročila) letno do 

30. 6. za preteklo leto. 
DURS (obrazec REK – 1 

Obračun davčnih 

odtegljajev od dohodkov 
iz delovnega razmerja) - 

do 5. v mesecu za 

predpretekli mesec. 

Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.02.02.06 Strukturna 
statistika plač 

ZAP-SP/L 

Podatki o plačah in 
številu zaposlenih glede 

na: lastnost podjetij oz. 

njihovih enot: velikost 
podjetja, dejavnost, 

lokacija dela, število 

zaposlenih, in glede na 
demografske in 

zaposlitvene značilnosti 
oseb: EMŠO, spol, 

starost, poklic, izobrazba, 

vrsta zaposlitve, 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 raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni vir: 
DURS - 5. 6. prvi 

kontrolni podatki, 10. 12. 

končni kontrolni in 
odmerni podatki 

dohodnine za preteklo 

leto, iREK po dogovoru. 
Lastni viri SURS-a: 

SRDAP. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.02.02.07 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.  

Priprava metodologije, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: 
DURS, MF, MDDSZ, 

MKO, MZIP, MIZŠ - do 

konca marca. Lastni viri 
SURS-a. 

Obvezno 1. 7. 
preteklega leta 

Letna 6 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
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SURS 3.2.02.02.08 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: 
EMŠO, spol, starost, 

poklic, izobrazba, vrsta 

zaposlitve, občina 
prebivališča, občina dela, 

bruto plača, neto plača. 

Spremljanje stanja 

zaposlenih glede na 
višino plače. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

DURS - 5. 6. prvi 
kontrolni podatki, 10. 12. 

končni kontrolni in 

odmerni podatki 
dohodnine za preteklo 

leto, iREK po dogovoru. 

Lastni viri SURS-a: 
SRDAP. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja.  

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.02.02.09 Raziskovanje o 

opravljenih 

delovnih urah 
ZAP-DELURE 

Podatki o opravljenih 

delovnih urah po 

posameznih komponentah 
tj. plačane ure in nadure, 

neplačane nadure, ure 

praznikov in dela prostih 
dni, ure malice, ure 

dopusta in bolniških 

odsotnosti. Podatki o 
bolniških odsotnostih 

(IVZ 3): šifra izvajalca, 

šifra zdravnika, datum 
rojstva, spol, zavarovalna 

podlaga in RSZ 

zavarovanca, dejavnost, 

datum rojstva 

družinskega člana, 
sorodstveno razmerje, 

prvi dan zadržanosti, 

zadnji dan za plačnika, 
datum zadržanosti za 

PDČ in SDČ, št. ur za 

SDČ, razlog zadržanosti, 
zadnji dan za razlog, 

sklep odobril, ocena 

»do«, IK datum 
napotitve, zaključek 

postopka, invalidnost, 

prvi/zadnji dan za 
diagnozo, datum 

spremembe DČ za 

diagnozo, št. dni SDČ., 
prvi dan za razlog, št. 

KZZ, opredelitev 

zdravnika, recidiv od – 
do, št. ur zadržanosti, 

izpostava zaposlitve, 

EMŠO. 

Zagotoviti mednarodno 

primerljive podatke o 

stanju in gibanju dejansko 
opravljenih ur. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. Analiza 

podatkov lastnih virov 
SURS-a in bolniških 

odsotnosti na podlagi 

podatkov IVZ 3. 

IVZ (IVZ 3) do 30. v 

mesecu za pretekli mesec. 

ZPIZ (Obrazec M-4) do 
31. 12. za preteklo leto. 

Lastni viri SURS-a 

(Obrazec 1-ZAP/M, ZAP-
RFO-D/M, ADS, ZAP-

SDČ). 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 90 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32003R0450, 

31998R1165 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

AJPES, 

SURS 

3.2.02.02.10 Raziskovanje o 

stroških dela 
ZAP-RSD 

Mesečni podatki o št. 

zaposlenih oseb, ki so 
prejele plačo, ločeno za 

polni del. čas in del. čas 

krajši od polnega; letni 
podatki o podjemnih in 

avtorskih pogodbah, 

različnih izplačilih (za 
delo prek štud. servisov, 

za vajeniško delo, za del. 
prakso in agencijam za 

posredovanje dela) in 

strukturi stroškov dela in 
povračil stroškov: 

osnovna bruto plača z 

dodatki, izplačila za 
osebno del. uspešnost in 

uspešnost poslovanja, 

nadomestila plač, regres, 
jubilejne nagrade, 

povračila stroškov v zvezi 

z delom, plačila v naravi, 
zakonsko določeni soc. 

prispevki v breme 

delodajalca, dodatna 

plačila za soc. varnost, 

plačila za prostovoljno 

dodatno pokojninsko 
zavarovanje, stroški 

izobraževanja, drugi 

stroški dela, prispevek za 
vzpodbujanje 

zaposlovanja invalidov, 

subvencije. 

Spremljanje stanja in 

strukture stroškov dela po 
različnih karakteristikah 

poslovnih subjektov 

(dejavnost, velikostni 
razred, teritorialne enote, 

institucionalni sektorji 

ipd.). 

Analiza zbranih podatkov, 

statistična obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov, priprava 

podatkov za Eurostat. 

n.s. n.s. 2012 Štiriletna 18 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31999R0530, 

31998R1165 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

AJPES, 

SURS 

3.2.02.02.11 Raziskovanje o 

strukturi 
delovnega časa 

ZAP-SDČ 

Mesečni podatki o št. 

zaposlenih oseb, ločeno 
za polni del. čas in del. 

čas krajši od polnega; 

četrtletni strukturni 
podatki o del. času, 

ločeno za polni del. čas in 

del. čas krajši od polnega: 
podatki o efektivnem del. 

času (dejansko opravljene 
del. ure, ure čakanja na 

delo, zastojev in 

prekinitev pri delu, 
nadure), o času odmora 

(ure malice) in o času 

odsotnosti z dela z 
nadomestilom plače iz 

sredstev delodajalca (ure 

stavke, letnega dopusta, 
praznikov, izrednega 

dopusta, bolniške 

odsotnosti do 30 dni, 
strokovnega 

izobraževanja, 

študijskega dopusta, 

drugih odsotnosti z dela z 

nadomestilom plače iz 

sredstev delodajalca), z 
nadomestilom plače iz 

sredstev drugih 

organizacij in organov 
(ure bolniške odsotnosti 

nad 30 dni, odsotnosti 

zaradi drugih 
zdravstvenih razlogov, 

starševskega dopusta, 

skrajšanega delovnega 
časa, državljanskih 

dolžnosti), drugih 

odsotnosti z dela z 
nadomestilom plače iz 

sredstev drugih 

organizacij in organov in 
brez nadomestila plače. 

Spremljanje stanja in 

strukture delovnega časa 
po različnih 

karakteristikah poslovnih 

subjektov (dejavnost, 
velikostni razred, 

teritorialne enote, 

institucionalni sektorji 
ipd.). 

Analiza zbranih podatkov, 

statistična obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov. 

n.s. n.s. 2012 Štiriletna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31998R1165 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2.02.03 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva in druge statistike dela 

SURS 3.2.02.03.01 Statistični register 

delovno aktivnega 

prebivalstva 
SRDAP 

Podatki o zavarovancu 

(na obrazih M in iz CRP): 

EMŠO, ime in priimek, 
spol, dtm rojstva, dtm 

smrti, starost, državljan., 

zak. stan, za tujce naslov 
stal. preb. v tujini, dtm in 

vrsta dogodka (prijava, 

spremem., odjava iz 

zavarov.), podlaga za 

zavarov., status aktiv., 

izmen. delo, del. 
razmerje, del. čas, 

izobrazba, poklicna/strok. 

izobrazba, poklic, poslan 
v državo (za detaš. 

delavce), prvič zaposlen v 

RS, vrsta invalidnosti, št. 
in dtm izteka del. dovolj., 

vzrok preneh. zavarov. 

Podatki o zavezancu (na 
obrazih M in iz PRS): 

mat. št. posl. subj. ali 

EMŠO zavez., naziv in 

naslov zavez., polni 

zavarov. čas zavez., reg. 
št. zavez., pravnoorg. 

oblika in lastnina posl. 

subj., dejav., instituc. 
sektor. Podatki o 

zavezancu (iz registra 

zavez.): RŠZ, MŠPRS, 
vrsta registra, naziv in 

naslov zavez., dtm 

vpisa/izbrisa posl. subj. v 
sod. reg., dtm 

pričetka/prenehanja 

zavezanosti za plačev. 
prispevkov, vzrok odjave 

zavez., dejav., splošni del. 

čas, dajalec podatkov, 
šifra države naslova. 

Spremljanje stanja in 

strukture delovno 

aktivnega prebivalstva na 
območju Slovenije in 

deloma tudi izven meja 

države. Podatki 
omogočajo tudi 

longitudinalni vpogled na 

zaposlitve posamezne 

osebe. Za doseganje večje 

racionalizacije zbiranja 

statističnih podatkov, 
izboljšanja njihove 

kakovosti in zniževanja 

obremenitev dajalcev 
podatkov, se uporabljajo 

podatki iz obstoječih 

administrativnih in 
statističnih virov. Podatki 

iz SRDAP-a se 

uporabljajo na mnogih 
statističnih področjih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih in 
statističnih podatkov. 

Zavezanci (pravne in 

fizične osebe) vložijo 

prijavo, spremembo ali 
odjavo v roku 8 dni. 

ZZZS posreduje podatke 

SURS do 3. v mesecu za 
pretekli mesec.  

Poslovni subjekti: po 

potrebi.  

Administrativni viri: 

MNZ (CRP) do 2. v 

mesecu, AJPES (PRS) do 
6. v mesecu, ZPIZ 

(Register zavezancev) do 

31. 1. za preteklo leto. 
Lastni viri SURS-a: ŠOL-

DIPL-TERC. 

Obvezno Kritični dan n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 

vhod v druga 
raziskovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.02.03.02 Cene najemnin 

CENE-N 

Mesečne najemnine za 

različne vrste nastanitev 
višjega kakovostnega 

razreda v elitnih 

stanovanjskih četrtih v 
Ljubljani.  

Izračun življenjskih 

stroškov oz. določanje 
plač zaposlenih v organih 

EU.  

Priprava raziskovanja, 

sodelovanje pri intervjujih 
in pridobivanju podatkov, 

priprava poročila, 

posredovanje podatkov in 
poročila Eurostatu. 

Agencije za posredovanje 

nepremičnin. Dva dni v 
opredeljenem mesecu. 

Obvezno Izbrani mesec 

v prvi polovici 
leta. 

n.s. Podatki se ne 

objavljajo, 
uporabljajo se 

za izračun 

življenjskih 
stroškov oz. za 

določanje plač 

zaposlenih v 
organih EU po 

različnih 
državah. 

31968R0259 

SURS 3.2.02.03.03 65. člen 

Kadrovskih 
predpisov za 

uradnike 

Evropske 
skupnosti 

A65 

EU Komisija in druge EU 

institucije 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. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov. 

Administrativni viri: 

DURS (lestvica za 
odmero dohodnine in 

olajšave), MNZ, AJPES 

(Informacijski sistem za 
posredovanje in analizo 

podatkov o plačah v 

javnem sektorju - 
ISPAP). Rok za vse: 15. 

7. tekočega leta. 

Obvezno 1. 7. tekočega 

leta.  

n.s. Podatki niso 

namenjeni 
objavi, so 

vhodni vir za 

izračun 
specifičnega 

kazalnika na 

Eurostatu. 

32005R0031 

  3.2.03 Izobraževanje 

  3.2.03.01 Začetno izobraževanje 

SURS 3.2.03.01.01 Statistično 
raziskovanje o 

predšolski vzgoji 

in izobraževanju v 
vrtcih 

ŠOL-PŠV 

Vrtci po organizacijski 
obliki, obliki lastnine, 

številu in vrsti oddelkov, 

številu prostorov in 
zunanji funkcionalni 

površini, vrsti, trajanju in 

dnevnem času izvedbe 
programa, zaposlenih, 

obogatitvenih in dodatnih 

dejavnosti, ki jih izvajajo 
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; 

MIZŠ. 

Obvezno 30. 9. Letna 6 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R0452 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.02 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. 

Osnovne šole, zavodi in 

osnovne šole za otroke s 
posebnimi potrebami, 

15.10.; MIZŠ.  

Obvezno 31. 8. za 

konec 
šolskega leta 

in 15. 9. za 

začetek 
šolskega leta 

Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0452 

SURS 3.2.03.01.03 Statistično 
raziskovanje o 

osnovnošolskem 

izobraževanju 
odraslih 

ŠOL-O-ODR 

Osnovne značilnosti 
organizacij, ki izvajajo 

osnovnošolsko 

izobraževanje odraslih, 
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 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.04 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. 

Srednje šole za mladino: 

skupni e-vprašalnik MIZŠ 
in SURS - MIZŠ podatke 

zbere in posreduje SURS-

u do 1. 12.; Vprašalnik 
SURS-a z dodatnimi 

vprašanji za potrebe 

mednarodnega poročanja 
- do 10. 10. 

Obvezno Šolsko leto - 

tekoče, 15. 9. 

Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0452 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.05 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.  

Obvezno 30. 10. Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0452  



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.06 Statistično 

raziskovanje o 
študentih v višjem 

strokovnem in 

visokošolskem 
izobraževanju 

ŠOL-ŠTUD 

Podatki o izobraž. 

zavodu, podatki o 
izobraž. programu 

oziroma o drugem izobr. 

programu (če je bil študij 
dvopredmetni), podatki o 

študentu (EMŠO, spol, 

datum rojstva; občina in 
država stalnega 

prebivališča, država 
državljanstva), podatki o 

vključenosti (študijsko 

leto, obiskovanje 
programa na sedežu ali 

dislocirani enoti, občina, 

država v kateri obiskuje 
študijski program, 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, ali se program 

študentu financira iz 

javnih sredstev), podatki 
o doseženi izobrazbi 

študenta, ki je relevantna 

za vpis (vrsta, leto, država 
dosežene izobrazbe), 

najvišja že pridobljena 

izobrazba študenta; 
podatki o kratkoročni 

mobilnosti študenta 

(država visokošolskega 
zavoda, kjer je bil na 

izmenjavi, datum začetka 

in zaključka izmenjave, 
število doseženih 

kreditnih točk, vrsta 

mednarodne izmenjave). 

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 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 
Primerjalna analiza 

podatkov CEUVIZ in 

podatkov SURS 
(statistični vprašalniki 

ŠOL-ŠTUD) z namenom 
ugotavljanja kakovosti in 

ujemanja. 

MIZŠ (informacijski 

sistem eVŠ; Centralna 
evidenca udeležencev v 

izobraževanju-CEUVIZ); 

15. 11.  

Obvezno Podatki iz 

eVŠ: študijsko 
leto 2014/15 

(vpis 

študentov) in 
študijsko leto 

2013/14 

(mobilnost); 
Podatki iz 

CEUVIZ: 
študijska leta  

2010/2011 do 

2014/2015. 

Letna 8 mesecev po 

končnem roku 
prejema 

podatkov. 

32008R0452 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.07 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: 

MIZŠ. 15. 10. 

Obvezno 10. 10. Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.08 Statistično 

raziskovanje o 
diplomantih višjih 

strokovnih in 

visokošolskih 
študijskih 

programov 

ŠOL-DIPL-TERC 

Podatki o izobraž. 

zavodu, podatki o 
izobraž. programu 

oziroma o drugem izobr. 

programu (če je bil študij 
dvopredmetni), podatki o 

področju znanosti, 

podatki o diplomantu 
(EMŠO, ime, priimek, 

spol, datum rojstva; 
občina in država stalnega 

prebivališča, 

državljanstvo), podatki o 
študiju in diplomiranju 

(datum diplomiranja, 

način študija diplomanta, 
študijsko leto prvega 

vpisa v ta študijski 

program, letnik v 
katerega se je diplomant 

vpisal ob prvem vpisu v 

ta program, študijsko leto 
prvega vpisa na katerikoli 

študijski program), 

podatki o doseženi 

izobrazbi diplomanta, ki 

je bila relevantna za vpis 

v štud. program(vrsta, 
leto, država dosežene 

izobrazbe), najvišja 

predhodno pridobljena 
izobrazba diplomanta; 

podatki o kratkoročni 

mobilnosti diplomanta 
(države visokošolskih 

zavodov, kjer je bil 

diplomant na izmenjavi, 
datumi začetkov in 

zaključkov izmenjav, 

število doseženih 
kreditnih točk, vrste 

mednarodnih izmenjav). 

Spremljanje stanja na 

področju terciarnega 
izobraževanja za namene 

tekočega in nadaljnjega 

spremljanja politik na tem 
področju in primerjave 

podatkov oziroma 

kazalnikov v 
mednarodnem prostoru. 

Preučitev uporabe novega 
vira CEUVIZ z namenom  

racionalizacije 

prihodnjega zbiranja 
podatkov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Primerjalna analiza 

podatkov CEUVIZ in 
podatkov SURS 

(statistični vprašalnik 
ŠOL-DIPL-TERC) z 

namenom ugotavljanja 

kakovosti in ujemanja. 

MIZŠ (informacijski 

sistem eVŠ, Centralna 
evidenca udeležencev v 

izobraževanju-CEUVIZ); 

višje strokovne šole, 
diplomanti;  

Podatki za leto 2014 se 

posredujejo do 
31.01.2015. 

Podatki za leta 2011 do 
2013 iz CEUVIZ se 

posredujejo 30.10.2014. 

Obvezno Podatki iz eVŠ 

in od višjih 
strokovnih šol: 

koledarsko 

leto 2014. 
Podatki iz 

CEUVIZ: 

koledarska leta 
2011-2014. 

Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja 

(leto 2014).. 

32008R0452 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.09 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 

Podatki o izobraževalnem 

zavodu, 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, 

izobrazbo ter starost.  

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, 

visokošolski zavodi ter 
MIZŠ (administrativne 

evidence) - do 15. 3.  

Obvezno 31. 3. Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R452 

SURS 3.2.03.01.10 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 

socioekonomskih 

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. 9. 2.  

Obvezno 31.12. Letna 5 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.03.01.11 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, MIZŠ. 9. 

2.  

Obvezno 31.12. Letna 5 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.03.01.12 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. 

Glasbene šole (vprašalnik 

SURS za konec šolskega 

leta). Administrativni viri 
MIZŠ - vprašalnik za 

glasbene šole-vpis. 15. 

10. 

Obvezno 31. 8. za 

preteklo 

šolsko leto, 
15. 9. za 

začetek 

šolskega leta 

Letna 6 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.03.01.13 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 

Razvoj metod ocenjevanja 

za zagotavljanje 
zahtevane razčlenjenosti 

podatkov, izboljšanje 
kakovosti podatkov.  

Administrativni viri: 

MIZŠ, MF, MDDSZ, 
ostala ministrstva, 

AJPES, DURS, 

izobraževalne ustanove - 
30. 6. Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Preteklo leto Letna 16 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0452 

  3.2.03.02 Nadaljevalno izobraževanje in usposabljanje 

SURS 3.2.03.02.01 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. 30. 12. 

Obvezno Šolsko leto - 

preteklo, 

stanje 31. 8. 

Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2.03.03 Druge statistike izobraževanja 

SURS 3.2.03.03.01 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, 

razpoložljive kapacitete 
domov, zaposleni.  

Spremljanje stanja na 

področju dejavnosti 

dijaških in študentskih 
domov za namene 

tekočega in nadaljnjega 

spremljanja politik na tem 
področju.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativne 

evidence: MIZŠ; 30. 4. 

Obvezno 31. 3. Letna 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

AJPES, 
SURS 

3.2.03.03.02 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 metodologije 
raziskovanja, pridobitev 

podatkov iz 

administrativnih virov 
(SURS). Zbiranje, 

obdelava in posredovanje 

podatkov (AJPES). 
Vključitev vseh 

podatkovnih virov, 

nadaljnja obdelava 
podatkov in objava 

rezultatov (SURS). 

Administrativni viri: 
MDDSZ - informacijski 

sistem štipendiranja 

(državne, Zoisove, 
sofinancirane kadrovske 

štipendije, štipendije 

Adfutura, štipendije za 
Slovence v zamejstvu in 

po svetu, druge 

štipendije, MNZ, MIZŠ- 
evidence kadrovskih 

štipendistov v državni 

upravi in na MIZŠ, ZRSZ 
- evidenca Zoisovih 

štipendistov (po stari 

zakonodaji). Rok: 30. 4. 
Pravne osebe, ki so 

izplačale nesofinancirane 

kadrovske štipendije, 
podatke posredujejo 

AJPES-u do 30. 3., 

AJPES posreduje zbrane 
podatke SURS-u do 30. 4.  

Obvezno 31. 12. Letna 11 mesecev po 
dnevu 

opazovanja 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2.04 Kultura 

  3.2.04.01 Kultura 

SURS 3.2.04.01.01 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. 

Administrativni viri: 
NUK, IZUM (baza 

podatkov o 

monografskem gradivu in 
baza podatkov o serijskih 

publikacijah) - 30. 5.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.02 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). Lastni viri 
SURS. 1. 4.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.03 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). 1. 4.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.04 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. 1. 3.  Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.04.01.05 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. Slovenski 
filmski center. Lastni viri 

SURS. 1. 3.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.06 Statistično 

raziskovanje o 

uvozu in 

distribuciji filmov 
FILM-D 

Osnovni statistični 

podatki s področja 

filmske distribucije 

(distribucija filmov in AV 
del, AV dela v programih 

izdajateljev TV 

programov, 
kinematografski filmi, 

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. Slovenski 

filmski center. Lastni viri 

SURS. 1. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.07 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. Slovenski 

filmski center. 1. 3.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.08 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. 

Administrativni viri MK. 
Lastni viri SURS. 1. 4.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.04.01.09 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. 
Administrativni viri MK 

(poročila javnih 

zavodov). 1. 4.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.10 Dejavnost NUK, 
visokošolskih, 

specialnih in 

splošnih knjižnic 

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.  

Pridobitev 
administrativnih podatkov 

in objava rezultatov.  

Administrativni viri: 
NUK, visokošolske, 

specialne in splošne 

knjižnice. 30. 7. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.11 Arhivska 

dejavnost 

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.  

Administrativni viri MK. 

30. 7. 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.04.01.12 Dejavnost 

kulturnih društev 

Število kulturnih društev, 

vrste dejavnosti, člani, 
izvedene prireditve, 

obiskovalci, gostovanja, 

seminarji. 

Spremljanje stanja na 

področju kulturnih 
društev za spremljanje 

nacionalne politike na 

tem področju.  

Pridobitev 

administrativnih podatkov 
in objava rezultatov. 

Administrativni viri: 

JSKD. 30. 7.  

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

  3.2.05 Zdravje 

  3.2.05.01 Javno zdravje 

IVZ 3.2.05.01.01 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), občina bivanja, 

regija, značilnosti o smrti, 
vključno z osnovnim 

vzrokom smrti. 

Spremljanje stanja na 

področju umrljivosti in 
vzrokov smrti celotne 

populacije in posameznih 

populacijskih skupin. 

Priprava raziskovanja, 

letne podatkovne baze, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov, 

povezovanje drugih baz 
podatkov z bazo podatkov 

o umrlih. 

Lastni viri IVZ. SURS: 

Registrski popis 2011, 
Popis 2002, SRDAP, 

podatki o vpisanih 

študentih, o brezposelnih 
osebah in upokojencih - 

30. 6. Medicinska 
fakulteta –Inštitut za 

sodno medicino – tekoče.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 3.2.05.01.02 Raziskovanje 

umrljivosti in 
vzrokov smrti 

uživalcev 

prepovedanih 
drog, ki so se 

zdravili v centrih 

za zdravljenje 
odvisnosti 

(analiza kohorte)  

Umrla oseba (IVZ 46): 

EMŠO, št. zdrav. zavar., 
ime in priim., stal. preb., 

dtm roj., zak. stan, šol. 

izob., poklic, dtm, kraj in 
mesto smrti, šif. zdrav. 

zavoda, priim., ime in šif. 

leč. zdrav., obduk. da/ne, 
priim. in šif. zdrav., ki je 

v im. zdrav. zav. odstopil 
od obd., vrsta nasil. smrti, 

zun. vzrok smrti, vzrok 

smrti, obč. smrti, zdrav. 
oskrba, kdo je dal pod., 

star. ob smrti, mes. nasil. 

smrti, MKB koda, ime in 
priim. ter šif. mrl. preg., 

ime in priim. ter šif. 

obducenta. Uživalec 
prepov. droge (IVZ 14): 

EMŠO, št. zdrav. zavar., 

spol, starost, dtm roj., s 
kom živi, stal. preb., 

državljan., narod., zap. 

status, kraj, naziv in vrsta 

centra, dtm isk. pomoči, 

vrsta stika, predh. obrav., 

tren. v obrav. drugje, vir 
napot., škod. upor. drog, 

star., pri prvi upor. 

katerekoli droge, glav. 
droga, nač. vnosa, pogost. 

upor., star. ob prvi upor., 

traj. red. upor., dod. 
droge, tveg. ved., sedaj 

injic., kdajkoli injic., že 

imel spol. odn., spol. 
usmer., stal. spol. part., št. 

spol. part. v zad. letu, 

upor. kond. pri zad. spol. 
odn., že imel še dr. spol. 

part., nudil spol. usluge, 

stat. okužbe s HIV, HBV, 
hepat. delta, HCV, cep. 

proti hepat. B, zač. 

obrav., psih. diag., polic. 
obrav., sod. obrav., zapor, 

izved. ukrepi, odvz. 

vzorci in rezul. anal., op., 
stan. ob odp.  

Spremljanje posrednih 

vzrokov smrti uživalcev 
prepovedanih drog. 

Priprava metodologije, 

obdelava (povezovanje) 
zbirk podatkov, objava 

rezultatov. 

Lastni viri IVZ. n.s. 2004-2006 

(zdravljeni 
uživalci drog), 

2004-2012 

(umrle osebe) 

Letna 11 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 3.2.05.01.03 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 raziskovanja, 

letne podatkovne baze, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri IVZ. SURS: 

podatki o uvozu in izvozu 
alkoholnih pijač, o 

industrijsko proizvedenih 

alkoholnih pijačah in 
ocena o kmetijski 

predelavi alkoholnih 

pijač; podatki o porabi 
alkoholnih izdelkov iz 

Ankete o porabi v 
gospodinjstvih - 30. 6. in 

31. 10. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 

IVZ 3.2.05.01.04 Raziskovanje o 
zdravstvenem 

varstvu 

prebivalcev v 
okviru 

ambulantnih 

obravnav na 
primarni ravni in 

specialistično 

ambulantnih 
obravnav 

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).  

Spremljanje stanja na 
področju zdravstvenega 

varstva prebivalcev na 

področju ambulantnih 
obravnav na primarni 

ravni ter specialističnih 

ambulantnih obravnav.  

Priprava raziskovanja, 
letne podatkovne baze, 

obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri IVZ. n.s. Predpreteklo 
leto 

Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R1338, 
ZZPPZ UL 

RS, št. 

65/2000 

IVZ 3.2.05.01.05 Raziskovanje o 
zdravstvenem 

varstvu 

prebivalcev v 
okviru 

bolnišničnih 

obravnav  

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 bolnišničnih 

obravnav. 

Priprava raziskovanja, 
letne podatkovne baze, 

obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri IVZ. SURS: 
Registrski popis 2011, 

Popis 2002, SRDAP, 

podatki o vpisanih 
študentih, o brezposelnih 

osebah in upokojencih - 

30. 6.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R1338, 
ZZPPZ UL 

RS, št. 

65/2000 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 3.2.05.01.06 Raziskovanje o 

lekarniški 
dejavnosti in 

porabi 

ambulantno 
predpisanih 

zdravil 

Podatki o izdanih receptih 

po posameznikih (številka 
lekarne, številka 

zdravstvenega 

zavarovanja, spol, mesec 
in leto rojstva, razlog 

obravnave, številka 

zdravnika, identifikacija 
zdravila, količina izdanih 

zdravil na recept, enota 
mere, vrednost izdanih 

zdravil). 

Spremljanje stanja na 

področju lekarniške 
dejavnosti in porabe 

ambulantno predpisanih 

zdravil ter analiza 
zdravstvenega stanja in 

vzrokov smrti bolnikov s 

predpisanimi izbranimi 
vrstami zdravil. 

Priprava raziskovanja, 

letne podatkovne baze, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

ZZZS: 28. 2. in 31. 8.  Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 

IVZ 3.2.05.01.07 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 raziskovanja, 
letne podatkovne baze, 

obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

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

opazovanja. 

32008R1338, 
ZZPPZ UL 

RS, št. 

65/2000 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 3.2.05.01.08 Anketa o zdravju 

in zdravstvenem 
varstvu  

EHIS 

Podatki o anketirancu 

(ime in priimek, EMŠO, 
spol, starost, naslov, obč. 

bival., tel. št., zak. stan, 

izobrazba, poklic, del. 
aktivnost, dohodki, 

država in regija bivanja, 

državljanstvo, država 
rojstva osebe, matere in 

očeta, člani 
gospodinjstva), splošnem 

zdrav. stanju in 

dolgotrajnih zdrav. 
težavah, boleznih in 

bolezenskih stanjih, 

nezgodnih poškodbah, 
boleznih in delu, 

odsotnosti z dela, gibalnih 

in čutilnih funkcijah, 
skrbi zase, gospodinjskih 

aktivnostih, telesnih 

bolečinah, duševnem 
zdravju, sprejemih v 

bolnišnico, obiskih pri 

zdravnikih in drugih 

zdravstvenih 

strokovnjakih, jemanju 

zdravil, cepljenju, krvnem 
tlaku, holesterolu, 

krvnemu sladkorju, 

mamografiji, brisu 
materničnega vratu, 

prisotnosti krvi v blatu, 

višini in teži, telesni 
aktivnosti, uživanju sadja 

in zelenjave, kajenju in 

uživanju alkohola, 
socialni opori, neformalni 

negi ali pomoči. 

Spremljanje 

zdravstvenega stanja in 
zdravstvenega varstva 

prebivalcev Slovenije. 

Priprava metodologije 

raziskovanja, priprava 
vprašalnika za izvajanje 

ankete v letu 2014, 

izvedba terenske faze 
ankete (maj-december 

2014). 

SURS (vzorec 

prebivalcev glede na 
definicijo v anketi). 

Izbrani član 

gospodinjstva, star 16 let 
ali več. Od 1. do 15. v 

mesecu.  

Obvezno za 

SURS, 
prostovoljno 

za izbrane 

osebe. 

Zadnjih 12 

mesecev pred 
dnevom 

anketiranja. 

Enkratna 2015 32013R0141 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 3.2.05.01.09 Z zdravjem 

povezano vedenje 
v šolskem 

obdobju 

HBSC 

Podatki o zdravstvenih 

izidih (samoocena 
zdravja, zadovoljstvo z 

življenjem, psihosomatski 

simptomi, poškodbe, 
dietno vedenje), o 

življenjskem slogu 

(prehrana, gibanje, sedeča 
vedenja), o tveganih 

vedenjih (tobak, alkohol, 
marihuana, spolnost, 

pretepanje) in o 

socialnem kontekstu. 

Spremljanje vedenj, 

povezanih z zdravjem pri 
11-, 13- in 15-letnikih. 

Priprava metodologije 

raziskovanja, izvedba 
terenske faze ankete. 

SURS: podatki o 

ponavljavcih/osipnikih v 
osnovnih in srednjih 

šolah najkasneje do marca 

2014. Osnovne in srednje 
šole in učenci/dijaki v 

izbranih oddelkih: 

februar/marec 2014.  

Obvezno za 

SURS, 
prostovoljno 

za učence in 

dijake. 

Šolsko leto - 

tekoče 

Enkratna 2015 Partnersko 

sodelovanje 

  3.2.05.02 Zdravje in varnost pri delu 

IVZ 3.2.05.02.01 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 raziskovanja, 
letne podatkovne baze, 

obdelava podatkov in 

objava rezultatov.  

Lastni viri IVZ. SURS: 
SURS: Registrski popis 

2011, Popis 2002, 

SRDAP, podatki o 
vpisanih študentih, o 

brezposelnih osebah in 

upokojencih. 
Administrativni viri: 

AJPES, ZPIZ. Vsi do 30. 

6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R1338, 
ZZPPZ UL 

RS, št. 

65/2000 

IVZ 3.2.05.02.02 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. 

Priprava raziskovanja, 

letne podatkovne baze, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri IVZ. SURS: 

SURS: Registrski popis 
2011, Popis 2002, 

SRDAP, podatki o 

vpisanih študentih, o 
brezposelnih osebah in 

upokojencih. 

Administrativni viri: 
AJPES, ZZZS, IRSD 

(celotna baza prijavljenih 

nezgod). Vsi do 30. 6.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 3.2.05.02.03 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 raziskovanja, 

letne podatkovne baze, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Lastni viri IVZ. SURS: 

SURS: Registrski popis 
2011, Popis 2002, 

SRDAP, podatki o 

vpisanih študentih, o 
brezposelnih osebah in 

upokojencih. 

Administrativni viri: 
AJPES. Vsi do 30. 6. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1338, 

ZZPPZ UL 
RS, št. 

65/2000 

  3.2.06 Življenjska raven 

  3.2.06.01 Življenjska raven 

SURS 3.2.06.01.01 Raziskovanje o 
dohodkih in 

življenjskih 

pogojih 
EU-SILC 

Raziskovanje 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., 
pokojninskem zavar., 

nadomestilih iz 

zaposlitve, bonitetah in 
lastni proizv., materialni 

prikrajšanosti. Pod. o 

izbrani osebi: status 
aktivnosti in zaposlitev, 

EU-SILC 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; za izračun 

dolgotrajne stopnje 

tveganja revščine; za 
izračun strukturnih 

kazalnikov npr.: 

distribucija dohodka in 
razmerje med kvintili, 

stopnja tveganja revščine 

pred in po socialnih 
transferih, stopnja 

tveganja revščine ali 

socialne izključenosti ter 
drugih kazalnikov 

dohodka in revščine; za 

izračun t. i. kazalnikov 
materialne prikrajšanosti 

oz. življenjskih pogojev, 

npr.: kakšni so bivanjski 
pogoji gospodinjstev, 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

terenskih in 

administrativnih 
podatkov, obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov (Objava 

vključuje anketne podatke 

preteklega leta in podatke 

administrativnih virov in 
registrov predpreteklega 

leta). 

Izbrana gospodinjstva - 
do konca junija 2014. 

Administrativni viri: 

DURS (odmerni in 
kontrolni podatki 

dohodnine, Obr. akont. 

dohodnine od dohodkov 

iz dejav.), ZPIZ 

(prejemniki pokojn. in 

ostalih pravic iz tega 
naslova), MNZ (CRP), 

MDDSZ (prejemniki 

starš. nadomestil, družin. 
in soc. prejemkov), MKO 

(ARSKTRP-upravičenci 

do denar. prejemkov iz 
nasl. neposr. plačil), 

ZZZS (M obrazci), ZRSZ 

(prejemniki pravic ter 
višina nadomestil iz nasl. 

brezposel.), MKO 

(prejemniki subv. 
najemnine), GURS 

(REN). Lastni viri SURS-

a (SRDAP, ŠOL-ŠTIP, 
DEM-PREB/ČL). Vsi 

administrativni viri - do 

konca tekočega leta za 
preteklo leto.  

Obvezno za 
admin. vire; 

prostovoljno 

za 
gospodinjstva 

Tekoče in 
preteklo leto 

za anketne 

podatke in 
preteklo leto 

za 

administrativn

e vire. 

Letna 24 mesecev po 
koncu obdobja 

opazovanja. 

32003R1177  
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zdrav. stanje, osebno 

zadovoljstvo z življenjem. 
V letu 2014 je anketi 

dodan poseben sklop 

vprašanj o materialni 
prikrajšanosti 

gospodinjstva kot celote 

in posameznih odraslih 
članov ter otrok. 

opremljenost s trajnimi 

potrošnimi dobrinami ter 
podobno, ki v povezavi s 

kazalniki finančne 

izključenosti še dodatno 
osvetljujejo življenjske 

pogoje prebivalcev.  

SURS 3.2.06.01.02 Mnenje 

potrošnikov 

AMP/M 

Harmonizirana evropska 

anketa potrošnikov, s 

katero se zbirajo 

kvalitativni podatki o 
mnenju potrošnikov, o 

finančnem položaju v 

njihovih gospodinjstvih in 
splošni gospodarski 

situaciji, gibanju cen in 

brezposelnosti, 
varčevanju, večjih 

nakupih in prenovah 

stanovanj. Dodana so 
vprašanja o socialno 

demografskih 

značilnostih anketirane 

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. Avtomatizacija 
delov procesa obdelave 

podatkov. 

Izbrani član 

gospodinjstva, star 16 let 

ali več. Od 1. do 15. v 

mesecu. 

Prostovoljno Mesec Mesečna 5 delovnih dni 

pred koncem 

meseca 

opazovanja. 

52006XC1012

(01); 

partnersko 

sodelovanje 
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  3.2.07 Socialna zaščita 

  3.2.07.01 Izdatki in financiranje ter upravičenci 

SURS 3.2.07.01.01 Evropski sistem 
integrirane 

statistike socialne 

zaščite 
ESSPROS 

Evropski sistem 
integrirane statistike 

socialne zaščite 

(ESSPROS) obsega 
osnovni sistem, ki obsega 

podatke o izdatkih in 

virih financiranja 
programov socialne 

zaščite ter kvalitativne 

informacije o 
posameznem programu, 

modul o upravičencih do 

pokojnin in modul o neto 
prejemkih socialne 

zaščite (v osnovnem 

sistemu prikazujemo 
bruto vrednosti). Vsi 

podatki so prikazani v 

skladu z evropsko 
metodologijo ESSPROS. 

Podrobna razčlenitev 
sistema socialne zaščite v 

Sloveniji in prikaz 

različnih podatkov za 
analizo le-tega. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: 
ZPIZ (prejemniki 

pokojnin in ostalih pravic 

iz naslova pokojninskega 
in invalidskega 

zavarovanja), MDDSZ 

(prejemniki starševskih 
nadomestil, družinskih in 

socialnih prejemkov ter 

subvencij), ZRSZ 
(prejemniki pravic iz 

naslova brezposelnosti) in 

drugi izvajalci programov 
socialne zaščite (npr. 

MNZ, ZZZS, številne 

zavarovalnice, SOP, 
izvajalci dodatnega 

pokojninskega 

zavarovanja idr.). 1. 11.  

Obvezno Preteklo leto Letna 19 mesecev po 
koncu obdobju 

opazovanja. 

32007R0458, 
32003R1177 

SURS 3.2.07.01.02 Politika trga dela 

PTD 

Prikaz statistike 

udeležencev po vrstah 

posegov na področju 

politike trga dela 
(storitve, ukrepi in 

podpore), po trajanju 

brezposelnosti in spolu 
ter prikaz izdatkov za 

omenjene posege. Podatki 

so prikazani v skladu z 
evropsko metodologijo 

LMP. 

Analiza stanja na 

področju aktivne politike 

zaposlovanja in evropska 

primerljivost. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: 

ZRSZ, MDDSZ. 1. 8.  

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

koncu obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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  3.2.07.03 Institucionalno varstvo 

SURS 3.2.07.03.01 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. 9. 2.  

Obvezno 31. 12. Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.07.03.02 Domovi za 
starejše in posebni 

socialnovarstveni 

zavodi 
SOC-DOM in 

SOC-POS 

Podatki o številu 
oskrbovancev po starosti, 

spolu, skupinah poklicev, 

kategorijah oskrbe, 
razlogih za sprejem in 

podatki o zaposlenem 

osebju.  

Spremljanje stanja in 
razvoja na področju 

institucionalnega varstva. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: 
SSZS, MDDSZ. 31. 8. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
koncu datuma 

opazovanja 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.07.03.03 Varstveno delovni 

centri  

SOC-VDC 

Podatki o številu 

varovancev po starosti, 

spolu, stopnji motenosti, 

oblikah varstva in podatki 

o zaposlenemu osebju. 

Spremljanje stanja in 

razvoja na področju 

institucionalnega varstva. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Varstveno delovni centri. 

31. 5. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

koncu datuma 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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  3.2.07.04 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

ZPIZ 3.2.07.04.01 Uživalci pravic iz 

obveznega 

pokojninskega in 
invalidskega 

zavarovanja (PIZ) 

Uživalci pravic iz 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja 
(EMŠO, davčna številka, 

številka zadeve, ime, 

priimek, datum rojstva, 
spol, naslov, občina, 

območna enota): uživalci 

pokojnin po vrsti in višini 

pokojnine, pokojninski 

dobi; pokojninska doba in 

starost uživalcev 
pokojnine, ki so pravico 

do pokojnine uveljavili 

prvič, po spolu; doba 
prejemanja pokojnine 

uživalcev, ki jim je 

pravica prenehala, po 
spolu; uživalci nadomestil 

iz invalidskega 

zavarovanja; uživalci 
dodatka za pomoč in 

postrežbo po vrstah 

izplačila (samostojni, 

skupaj s pokojnino) in po 

vrsti dodatka (za najtežje 
prizadete, višji, nižji); 

uživalci letnega dodatka; 

uživalci invalidnin po 
vrsti izplačila 

(samostojna, skupaj s 

pokojnino); uživalci 
odpravnin in oskrbnin; 

razmerje med 

zavarovanci in 
upokojenci, razmerje med 

povprečno plačo in 

pokojnino; pregled 
prihodkov in odhodkov 

ZPIZ; delež odhodkov 

ZPIZ v BDP; obveznosti 
Republike Slovenije.  

Mesečno spremljanje 

stanja uživalcev pravic iz 

pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

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

obdobju 

opazovanja. 

ZPIZ-1-UPB4 

UL RS, št. 

109/2006, 
ZPIZ-2 UL 

RS, št. 

96/2012 

ZPIZ 3.2.07.04.02 Zavarovanci 
pokojninskega in 

invalidskega 

zavarovanja 

Zavarovanci po vrsti 
zavarovanca. 

Mesečno spremljanje 
stanja zavarovancev 

pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Lastni viri ZPIZ. ZZZS – 
trimesečno, SURS – 

mesečno.  

n.s. Mesec Mesečna 30 dni po 
obdobju 

opazovanja.  

ZMEPIZ UL 
RS, št. 

81/2000, 

111/2007 in 
25/2011 
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  3.2.08 Stanovanja 

  3.2.08.01 Stanovanja 

SURS 3.2.08.01.01 Ocena 
stanovanjskega 

sklada 

GRAD-BSS 

Število in velikost 
stanovanj - število in 

površina sob, 

opremljenost z 
napeljavami - centralno in 

daljinsko ogrevanje, 

vodovod in električni tok, 
javna kanalizacija; 

opremljenost s 

pomožnimi prostori - 
kopalnica, stranišče, 

kuhinja; število stanovanj 

po letu zgraditve.  

Spremljanje stanja na 
področju stanovanjskega 

sklada v medpopisnem 

obdobju. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 
GRAD-GD/M, GRAD-

RS/M in registrski popis 

2011. 

n.s. Preteklo leto Letna 6 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.08.01.02 Dovoljenja za 

rušitve in 
spremembe 

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 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni vir: 

pristojni upravni organi 
(UE), ki vodijo 

dokumentacijo o rušenju 

in spremembah 
namembnosti stanovanj - 

15. v mesecu. 

Obvezno Mesec Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.08.01.03 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 raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
statističnih podatkov, 

objava rezultatov. 

Lastni viri SURS-a: 

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

n.s. Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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  3.2.09 Kriminaliteta 

  3.2.09.01 Kriminaliteta 

SURS 3.2.09.01.01 Statistično 
raziskovanje o 

polnoletnih 

osebah, zoper 
katere je postopek 

po kazenski 

ovadbi in 
predhodni 

postopek končan 

SK-TP 

Podatki o storilcu 
(EMŠO, spol, leto rojstva, 

občina bivanja, 

državljanstvo), kaznivem 
dejanju, kazenskem 

zakoniku, letu storitve 

kaznivega dejanja, 
naznanitelju kaznivega 

dejanja, vložniku ovadbe, 

vrsti odločbe tožilstva in 
trajanju postopka. Za 

neznane storilce le 

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. 1. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.09.01.02 Statistično 
raziskovanje o 

obtoženih 

polnoletnih 
osebah, zoper 

katere je kazenski 

postopek 

pravnomočno 

končan 

SK-SP 

Podatki o storilcu 
(EMŠO, spol, leto rojstva, 

občina stalnega bivališča, 

državljanstvo, 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 Tekoče leto Letna 7 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.09.01.03 Statistično 

raziskovanje o 

mladoletnih 
osebah, zoper 

katere je postopek 

po kazenski 
ovadbi in 

pripravljalni 

postopek končan 
SK-TM 

Podatki o storilcu 

(EMŠO, spol, leto rojstva, 

občina bivanja, 
državljanstvo), kaznivem 

dejanju, kazenskem 

zakoniku, letu storitve 
kaznivega dejanja, 

naznanitelju kaznivega 

dejanja, vložniku ovadbe, 
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. 1. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.09.01.04 Statistično 

raziskovanje o 
mladoletnih 

osebah, zoper 

katere je kazenski 
postopek pred 

senatom 

pravnomočno 
končan 

SK-SM 

Podatki o storilcu 

(EMŠO, spol, leto rojstva, 
občina stalnega bivališča, 

državljanstvo, 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 5. 

za pretekli mesec.  

Obvezno Tekoče leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.09.01.05 Statistično 

raziskovanje o 

pravnih osebah, 
zoper katere je 

postopek po 

kazenski ovadbi 
in predhodni 

postopek končan 

SK-TPR 

Podatki o kaznivem 

dejanju pravne osebe, 

kazenskem zakoniku, letu 
storitve kaznivega 

dejanja, vlagatelju 

ovadbe, 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. 1. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.2.09.01.06 Statistično 

raziskovanje o 
obtoženih pravnih 

osebah, zoper 

katere je kazenski 
postopek 

pravnomočno 

končan 
SK-SPR 

Podatki o pravni osebi 

(matična številka, glavna 
dejavnost, oblika lastnine, 

sektor), 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 - 31. 1.  

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2.10 Volitve 

  3.2.10.01 Volitve 

SURS 3.2.10.01.01 Volitve članov 
občinskih svetov  

VO-OS 

Zbiranje podatkov o 
kandidatih oz. izvoljenih 

županih (ime, priimek, 

spol, datum rojstva, 
kandidatna lista, občina 

bivanja, poklic) ter 

podatkov o izidu 
glasovanja.  

Spremljanje 
sociodemografskih 

značilnosti kandidatov in 

izvoljenih občinskih 
svetnikov, spremljanje 

izidov glasovanja. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Državna volilna komisija.  Obvezno Datum 
lokalnih 

volitev 

Štiriletna 3 mesece po 
kritičnem 

dnevu 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.2.10.01.02 Volitve županov 
VO-ZU 

Zbiranje podatkov o 
kandidatih oz. izvoljenih 

županih (ime, priimek, 

spol, datum rojstva, 
kandidatna lista, občina 

bivanja, poklic) ter 

podatkov o izidu 
glasovanja.  

Spremljanje 
sociodemografskih 

podatkov o kandidatih in 

izvoljenih županih, 
spremljanje izida 

glasovanja. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Državna volilna komisija Obvezno Datum 
lokalnih 

volitev 

Štiriletna 3 mesece po 
kritičnem 

dnevu 

Partnersko 
sodelovanje 

  3.2.11 Klasifikacije na področju socialnih statistik 

  3.2.11.01 Klasifikacije na področju socialnih statistik 

SURS 3.2.11.01.01 Standardna 

klasifikacija 

poklicev 

SKP 

Standardna klasifikacija 

poklicev temelji na 

Mednarodni standardni 

klasifikaciji poklicev 
(ISCO), ki se uporablja za 

združevanje in 

izkazovanje mednarodno 
primerljive poklicne 

statistike. SKP v manjšem 

obsegu upošteva tudi 
nekatere nacionalne 

posebnosti. Zdaj veljavna 

SKP-08 temelji na ISCO-
08.  

SKP je nacionalni 

standard za razvrščanje 

dela, delovnih mest oz. 

poklicev v 
administrativnih zbirkah, 

statističnih raziskovanjih 

in registrih. Zagotavlja 
konsistentnost podatkov 

pri statističnem 

spremljanju poklicne 
strukture aktivnega 

prebivalstva ter 

povpraševanja po delu.  

Vsebinsko 

izpopolnjevanje 

pripomočkov za uporabo 

SKP 08. Izvajanje 
tehničnih in funkcijskih 

izboljšav informatizirane 

podatkovne zbirke in e-
iskalnika SKP-08. 

Vzdrževanje spletnega 

mesta SKP. Pomoč pri 
uporabi. Aktivnosti, 

povezane z razvojem in 

uporabo ISCO oz. s 
pretvorniki med veljavno 

ISCO in veljavno SKP.  

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

klasifikacije 

n.s. UL RS, št. 50-

2661/2010 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.2.11.01.02 Klasifikacijski 

sistem 
izobraževanja in 

usposabljanja 

KLASIUS 

KLASIUS tvorita dve 

klasifikaciji: KLASIUS-
SRV za razvrščanje 

izobraževalnih 

aktivnosti/izidov glede na 
segment, raven in vrsto 

ter KLASIUS–P za 

razvrščanje 
izobraževalnih 

aktivnosti/izidov glede na 
področje izobraževanja in 

usposabljanja. KLASIUS-

SRV je z mednarodno 
klasifikacijo ISCED 

konceptualno skladen, a 

neposredno ni primerljiv. 
KLASIUS-P je s področji 

izobraževanja po ISCED-

97 neposredno primerljiv.  

KLASIUS je nacionalni 

standard za razvrščanje 
izobraževalnih 

aktivnosti/izidov v 

administrativnih zbirkah, 
statističnih raziskovanjih 

in registrih. Zagotavlja 

skladnost podatkov pri 
statističnem spremljanju 

vključenosti prebivalstva 
v izobraževanje ter pri 

spremljanju izobrazbene 

strukture prebivalstva.  

Vsebinsko 

izpopolnjevanje 
pripomočkov za uporabo 

KLASIUS-a. Tehnične in 

funkcijske izboljšave 
informatizirane 

podatkovne zbirke in e-

iskalnika KLASIUS. 
Vzdrževanje spletnega 

mesta KLASIUS. Pomoč 
pri uporabi. Spremljanje 

in izboljševanje kakovosti 

kodiranja. Koordiniranje 
skrbništva, uporabe in 

razvoja KLASIUS-a. 

Aktivnosti, povezane z 
razvojem in uporabo 

ISCED oz. s pretvorniki 

med ISCED in 
KLASIUS-om. Skladno z 

dogovorom, doseženim v 

predhodno izvedeni 
nacionalni razpravi bo 

SURS začel z aktivnostmi 

za uskladitev KLASIUS-P 

z revidirano ISCED-F (tj. 

s spremembo vladne 

uredbe o KLASIUS) ali 
pa z aktivnostmi za 

pripravo povezovalnih 

tabel med KLASIUS-P in 
ISCED-F.  

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

klasifikacije 

n.s. UL RS, št. 46-

1964/2006 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

IVZ 3.2.11.01.03 Mednarodna 

klasifikacija 
bolezni in 

sorodnih 

zdravstvenih 
problemov  

MKB-10-AM V6 

Mednarodna klasifikacija 

bolezni se uporablja za 
statistične namene v 

poročevalskih sistemih na 

primarnem, sekundarnem 
in terciarnem sistemu 

zdravstvenega varstva. 

MKB-10-AM V6 je 
avstralska modifikacija 

Mednarodne klasifikacije 
bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov, 

ki se uporablja za 
razvrščanje bolezni in 

sorodnih zdravstvenih 

problemov. Je 
posodobljena različica 

obstoječe MKB-10.  

MKB se uporablja kot 

obvezen nacionalni 
standard za razvrščanje 

bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov v 
uradnih zbirkah podatkov 

in v statističnih 

raziskovanjih.  

Vzdrževanje in 

posodabljanje 
klasifikacije; pomoč pri 

usklajevanju podatkov o 

boleznih za nazaj-priprava 
pretvornikov za potrebe 

mednarodnega poročanja 

in časovnih vrst; 
tolmačenje in pomoč 

uporabnikom MKB-10-
AM V6 pri kodiranju; 

usklajevanje MKB-10-

AM V6 z mednarodnimi 
standardi.  

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

klasifikacije 

n.s. Partnersko 

sodelovanje 

IVZ 3.2.11.01.04 Klasifikacija 
terapevtskih in 

diagnostičnih 

postopkov 
KTDP V6 

Klasifikacija terapevtskih 
in diagnostičnih 

postopkov se uporablja za 

razvrščanje terapevtskih 
in diagnostičnih 

postopkov v okviru 

bolnišničnih obravnav. 

Posodobljena različica 

KTDP V6 uvaja nekatere 
nove terapevtske in 

diagnostične postopke. 

KTDP se uporablja kot 
obvezen nacionalni 

standard za razvrščanje 

terapevtskih in 
diagnostičnih postopkov 

v uradnih zbirkah 

podatkov in v statističnih 

raziskovanjih.  

Vzdrževanje in 
posodabljanje; pomoč pri 

usklajevanju podatkov o 

terapevtskih in 
diagnostičnih postopkov 

za nazaj; tolmačenje in 

pomoč uporabnikom 

KTDP in usklajevanje 

KTDP z mednarodnimi 
standardi.  

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

n.s. Partnersko 
sodelovanje 
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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 
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Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.2.12 Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj 

  3.2.12.01 Metodološka podpora za izvedbo raziskovanj 

SURS 3.2.12.01.01 Priprava vzorčnih 
okvirov za ankete 

oseb in 

gospodinjstev 

Vzorčni okvir za ankete 
oseb in gospodinjstev 

vsebuje: 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. 

Standardizacija pravil in 
postopkov za združevanje 

različnih administrativnih 

in statističnih virov v 
vzorčne okvire za izbor 

vzorcev oseb in 

gospodinjstev. Izboljšanje 
kakovosti podatkov in 

racionalizacije postopkov 

izbora, uteževanja in 
izračunavanja mer 

natančnosti. 

Priprava in združevanje 
različnih administrativnih 

virov za vzorčni okvir za 

izbor vzorcev oseb in 
gospodinjstev; izbor 

vzorcev, uteževanje, 

računanje mer 
natančnosti. 

Administrativni viri: 
MNZ (CRP, register 

gospodinjstev), GURS 

(RPE, REN). Lastni viri 
SURSA (tipi naselij in 

rezultati nekaterih 

statističnih raziskovanj). 
Podjetje, pooblaščeno za 

izdajo univerzalnega 

telefonskega imenika 
(trenutno: TS Media, 

d.o.o.): posreduje podatke 

o naročnikih in 
uporabnikih fiksne, IP in 

mobilne telefonije za 

fizične osebe. 

Obvezno Četrtletje n.s. Vzorci oseb in 
gospodinjstev 

so uporabljeni 

v statističnih 
raziskovanjih 

skladno z 

delovnim 
načrtom 

SURS-a.  

Partnersko 
sodelovanje 

  3.3 OKOLJSKE, KMETIJSKE IN DRUGE PODROČNE STATISTIKE 

  3.3.01 Okolje 

  3.3.01.01 Odpadki 

SURS 3.3.01.01.01 Nastajanje 

odpadkov v 

proizvodnih in 
storitvenih 

dejavnostih 

ODP 

Nastajanje odpadkov v 

proizvodnih in storitvenih 

dejavnostih v letu 
opazovanja ter zaloge iz 

preteklih let. Ravnanje z 

nastalimi količinami 
odpadkov po vrstah 

odpadkov, kamor 

prištevamo začasno 
skladiščenje odpadkov, 

oddajo odpadkov drugim 

na območju Slovenije ter 
izvoz odpadkov v države 

članice EU in izven 

območja EU.  

Pridobivanje podatkov o 

vrstah in količinah 

odpadkov, nastalih v 
poslovnem subjektu pri 

proizvodnih in storitvenih 

procesih ter o načinu 
ravnanja z njimi. 

Metodološka priprava 

raziskovanja, pridobitev 

administrativnih 
podatkov, sodelovanje pri 

preverjanju in obdelavi 

podatkov ter objava 
rezultatov. 

V vzorec izbrani poslovni 

subjekti. 

31.3.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32002R2150, 

32010R0849 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.3.01.01.02 Zbiranje 

odpadkov iz 
proizvodnih in 

storitvenih 

dejavnosti 
ODP-Z 

Zbiranje odpadkov iz 

proizvodnih in storitvenih 
dejavnosti v Sloveniji 

(oddane in prepuščene 

količine odpadkov) in 
zaloge iz preteklih let. 

Vrste in količine 

odpadkov, zbranih ali 
prevzetih od drugih in 

načini ravnanja z 
zbranimi odpadki 

(predhodno skladiščenje, 

oddano drugim za 
nadaljnje ravnanje na 

območju Slovenije, izvoz 

v države EU ali v države 
izven območja EU). 

Pridobivanje podatkov o 

vrstah in količinah od 
drugih imetnikov zbranih 

- prevzetih odpadkov ter 

njihovih nadaljnjih 
tokovih. Zajet je tudi 

izvoz odpadkov. 

Metodološka priprava 

raziskovanja, pridobitev 
administrativnih 

podatkov, sodelovanje pri 

preverjanju in obdelavi 
podatkov ter objava 

rezultatov. 

V vzorec izbrani poslovni 

subjekti. 
31.3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002R2150, 

32010R0849 

SURS 3.3.01.01.03 Predelava/odstran

jevanje odpadkov 
ODP-P 

Količine in vrste 

prevzetih odpadkov iz 
proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti iz Slovenije, 

tujine – uvoz (iz držav 
EU ali držav izven 

območja EU) ter lastni 

odpadki (odpadki nastali 

pri izvajalcu obdelave 

odpadkov) in zaloge iz 
preteklih let z namenom 

predelave oziroma 

odstranjevanja odpadkov. 
Načini ravnanja z 

zbranimi, prevzetimi 

odpadki (skladiščenje, 
predelava, odstranjevanje 

ter oddaja drugim na 

območju Slovenije in v 
tujino) z opredelitvijo 

postopkov predelave (R) 

oziroma odstranjevanja 
(D).  

Pridobivanje podatkov o 

vrstah in količinah 
predelanih/odstranjenih 

odpadkov ter o načinih 

predelave/odstranjevanja. 
Zajeta sta tudi uvoz in 

izvoz odpadkov, 

namenjenih za predelavo 

oz. odstranjevanje. 

Metodološka priprava 

raziskovanja, pridobitev 
administrativnih 

podatkov, sodelovanje pri 

preverjanju in obdelavi 
podatkov ter objava 

rezultatov. 

V vzorec izbrani poslovni 

subjekti. 
31.3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002R2150, 

32010R0849 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.3.01.01.04 Zbrani komunalni 

odpadki 
KO-Z 

Zbiranje komunalnih 

odpadkov v okviru 
javnega odvoza odpadkov 

ter načini ravnanja z 

njimi. Ločeno zbrane 
frakcije, odpadki iz vrtov 

in parkov in drugi 

komunalni odpadki po 
vrstah, izvoru ter načinih 

ravnanja (predelava, 
odstranjevanje, oddaja 

drugim, izvoz). Zbiranje 

komunalnih odpadkov in 
njihovih vrst po občinah z 

deležem prebivalstva. 

Pridobivanje podatkov o 

javnem zbiranju in 
odvozu komunalnih 

odpadkov po vrstah 

odpadkov in po občinah, 
o njihovem izvoru ter 

nadaljnjem ravnanju z 

zbranimi količinami 
odpadkov.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

MKO. 1. 9.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32002R2150 

SURS 3.3.01.01.05 Odpadki, 
pripeljani na 

odlagališča 

KO-U 

Na odlagališča pripeljane 
vrste odpadkov, glede na 

izvor odpadkov ter načine 

ravnanja s pripeljanimi 
odpadki. 

Pridobivanje podatkov o 
količinah odpadkov, 

pripeljanih na odlagališča, 

o količinah odloženih 
odpadkov, o količinah 

odpadkov, uporabljenih 

za prekrivko, ter o drugih 
načinih ravnanja z 

odpadki, pripeljanimi na 

odlagališče. Pridobivanje 

podatkov o številu in vrsti 

odlagališč odpadkov in 
njihovih zmogljivostih. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni vir: 
MKO. 1. 9.  

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

32002R2150 

  3.3.01.02 Vode 

SURS 3.3.01.02.01 Izkoriščanje 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. 

Izbrani poslovni subjekti 

s področja rudarstva, 

predelovalnih dejavnosti, 
oskrbe z elektriko, plinom 

in vodo. 7.4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32000L0060 

SURS 3.3.01.02.02 Javni vodovod 

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). 

Spremljanje zagotavljanja 

in porabe pitne vode. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

MKO 30.7. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31998L0083, 

32000L0060. 
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SURS 3.3.01.02.03 Javna kanalizacija 

VOD-K 

Spremljanje odpadnih 

vod po viru 
onesnaževanja, po 

stopnjah čiščenja, po 

mestu izpusta ter 
podatkov o kanalizaciji 

(dolžina omrežja, vrsta 

sistema, število 
priključkov) 

Spremljanje podatkov o 

prečiščeni in neprečiščeni 
odpadni vodi iz 

kanalizacijskih sistemov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Upravljavci javne 

kanalizacije. 18. 4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

31991L0271 

SURS 3.3.01.02.04 Namakalni 

sistemi 

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 in količine vode 

porabljene za namakanje. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Upravljavci namakalnih 

sistemov. 6. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32000L0060 

  3.3.01.03 Emisije v zrak 

SURS 3.3.01.03.01 Emisije 

toplogrednih 

plinov 

Emisije toplogrednih 

plinov - Poročilo o 

emisijah toplogrednih 
plinov po okvirni 

konvenciji Združenih 

narodov o spremembi 
podnebja (UNFCCC 

Greenhouse Gas 

Emissions Reporting).  

Spremljanje in objava 

emisij toplogrednih 

plinov.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

ARSO. 1. 8. 

Obvezno Predpreteklo 

leto 

Letna 21 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.3.01.04 Izdatki za varstvo okolja 

SURS 3.3.01.04.01 Izdatki 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). 

Spremljanje podatkov o 

okoljskih izdatkih po 

panogah dejavnosti in po 
namenu ter izračun 

makroekonomskih 

agregatov. 

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. 

4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 13 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R0295 

SURS 3.3.01.04.02 Izdatki za varstvo 

okolja pri 
izvajalcih javnih 

služb varstva 

okolja 
OKI-S 

Investicije, tekoči izdatki 

za varstvo okolja in 
prihodki od aktivnosti v 

zvezi z varstvom okolja 

pri specializiranih 
izvajalcih. 

Spremljanje podatkov o 

okoljskih izdatkih 
specializiranih izvajalcev 

ter izračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Izbrane enote iz panog 

dejavnosti 36, 37, 38 , 39 
in 81.290 po SKD 2008 

ter enote, ki se ukvarjajo s 

storitvami v zvezi z 
varstvom okolja 

(sekundarna, pomožna 

dejavnost). 25. 4. 

Obvezno Preteklo leto Letna 13 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0295 

SURS 3.3.01.04.03 Izdatki za varstvo 

okolja za sektor 
država 

Podatki o investicijah in 

tekočih izdatkih za 
varstvo okolja po 

panogah dejavnosti in po 

namenu v sektorju 
država. 

Spremljanje podatkov o 

okoljskih izdatkih po 
panogah dejavnosti in po 

namenu ter izračun 

makroekonomskih 
agregatov. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in izračun 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

ARSO, MF, CURS, 
DURS. 23.5. 

Obvezno Preteklo in 

predpreteklo 
leto 

Dvoletna 21 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32007R0963 

SURS 3.3.01.04.04 Okoljske takse Pridobivanje podatkov o 
okoljskih taksah 

(energetske, transportne, 

takse virov in 
onesnaženja). 

Pridobitev in objava 
podatkov o okoljskih 

taksah. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: 
MKO, ARSO, MF, 

MGRT, CURS, DURS in 

druge institucije, ki 
razpolagajo z zahtevanimi 

podatki. konec aprila. 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 
obdobju 

opazovanja 

32011R0691 
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  3.3.02 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 

  3.3.02.01 Struktura kmetijskih gospodarstev  

SURS 3.3.02.01.01 Raziskovanje 
strukture 

kmetijskih 

gospodarstev 
KME-JUNSTRK 

Površina in raba zemljišč, 
ki jih kmetijska 

gospodarstva uporabljajo, 

število živine, 
opremljenost s 

kmetijskimi stroji, 

kmetijski objekti in 
delovna sila na kmetijskih 

gospodarstvih. 

Spremenljivke, potrebne 
za izračune kmetijsko 

okoljskih kazalnikov. 

EUROFARM datoteka, 
izračun SO (standardni 

output) koeficientov in 

drugi izračuni 
spremenljivk (PDM, 

proizvodni tipi, 

ekonomska velikost, 
GVŽ). Osebni podatki 

oseb, ki redno delajo ali 

so člani gospodinjstva 
nosilca kmetijske 

proizvodnje na 

kmetijskem 
gospodarstvu: ime in 

priimek nosilca, naslov, 

spol, leto rojstva, 
sorodstveno razmerje, 

dosežena izobrazba. 

Spremljanje strukture 
kmetijskih gospodarstev 

(struktura kmetijske 

proizvodnje, opreme in 
delovne sile); zagotovitev 

primerljivih podatkov o 

kmetijskih gospodarstvih 
z drugimi državami EU. 

Združitev različnih 
podatkovnih virov ter 

statistično urejanje 

podatkov. Objava 
rezultatov, ter 

posredovanje 

mikropodatkov na 
Eurostat. 

Izbrana kmetijska 
gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko 

proizvodnjo: junij in julij 
2013. Administrativni vir: 

MKO (RKG, druge 

evidence in viri 
podatkov), ARSKTRP 

(neposredna plačila v 

kmetijstvu). Lastni viri 
SURS-a. 

n.s. 1. junij 2013 
in obdobje 12 

mesecev pred 

tem kritičnim 
datumom. 

Večletna - v 
letih, ki jih 

določa uredba 

EU. 

4 mesece po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R1166 

  3.3.02.02 Rastlinska pridelava 

SURS 3.3.02.02.01 Posejane površine  
KME - JUN 

Površine posevkov na 
njivah in površine trajnih 

travnikov in pašnikov. 

Osebni podatki nosilca 
kmetijske proizvodnje na 

kmetijskem 

gospodarstvu: ime in 
priimek ter naslov.  

Letno spremljanje 
posejanih/posajenih 

površin v okviru statistike 

rastlinske proizvodnje. Z 
raziskovanjem se 

pridobijo tudi nekateri 

drugi podatki, potrebni za 
vsakoletno ugotavljanje 

kmetijske proizvodnje.  

Priprava raziskovanja. 
Pridobitev podatkov 

(izvedba telefonske ankete 

in pridobitev 
administrativnih 

podatkov) in statistično 

urejanje podatkov 
raziskovanja. Objava 

rezultatov. 

Izbrana kmetijska 
gospodarstva, ki se 

ukvarjajo s kmetijsko 

pridelavo: junij in julij. 
Administrativni vir: 

MKO (in ARSKTRP): 

podatki vlog za 
neposredna plačila v 

kmetijstvu, podatki RKG. 

V različnih terminih od 
maja do septembra.  

Obvezno 
poslovni 

subjekti; 

prostovoljno 
družinske 

kmetije 

1. 6.  Letna 4 mesece po 
obdobju 

opazovanja.  

32009R0543  
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SURS 3.3.02.02.02 Popis vrtnarstva 

POPIS-VRT/3L 

Spremljanje tržne 

vrtnarske pridelave: 
zelenjadnic, zelišč, jagod, 

gojenih gob in cvetja ter 

okrasnih rastlin.  

Spremljanje tržne 

vrtnarske pridelave. 

Statistično urejanje 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Kmetijska gospodarstva, 

november 2013. 

n.s. Tekoče leto Triletna 2014 32009R0543  

SURS 3.3.02.02.03 Doseženi pridelki 

zgodnjih 
posevkov in 

zgodnjega sadja 

ter pričakovani 

pridelki 

pomembnejših 

poznih posevkov 
KME-ZGK-P/L 

KME-ZGK-K/L 

Doseženi pridelki 

zgodnjih posevkov in 
zgodnjega sadja: 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. 

Pričakovani pridelki 
pomembnejših poznih 

poljščin. Pomembnejši 

pozni posevki: koruza za 
zrnje, silažna koruza, 

pozni in semenski 

krompir.  

Namen statističnega 

raziskovanja je 
posredovati javnosti 

podatke o površinah 

zemljišč, posejanih oz. 

posajenih v določenem 

letu z zgodnjimi 

poljščinami in zgodnjimi 
sadnimi vrstami in o 

pridelkih, ki so bili v tem 

letu pridobljeni na teh 
zemljiščih. S tem 

raziskovanjem 

ugotavljamo tudi podatke 
o površinah zemljišč, 

posejanih oz. posajenih s 

pomembnejšimi poznimi 
poljščinami in o 

pridelkih, ki se v tem letu 

pričakujejo na teh 

zemljiščih. 

Uvajanje e-poročanja 

podatkov. Priprava 
raziskovanja, pridobitev 

in obdelava podatkov, 

objava rezultatov. 

Kmetijska podjetja, 

Kmetijska svetovalna 
služba pri KGZS. 31. 7. 

Obvezno Prvih sedem 

mesecev 
tekočega leta 

Letna 2 meseca po 

obdobju 
opazovanja. 

32009R0543  

SURS 3.3.02.02.04 Pričakovani 
pridelki 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.  

Namen tega statističnega 
raziskovanja je 

posredovati javnosti 

podatke o površinah 
zemljišč, posejanih in 

posajenih v določenem 

letu s pomembnejšimi 
poznimi poljščinami ter s 

pomembnejšim poznim 
sadnim drevjem in trto, in 

o pridelkih, ki se v tem 

letu pričakujejo na teh 
zemljiščih. 

Uvajanje e-poročanja. 
Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Kmetijska podjetja, 
Kmetijska svetovalna 

služba pri KGZS. 5. 9. 

Obvezno Prvih devet 
mesecev 

tekočega leta 

Letna 3 mesece po 
obdobju 

opazovanja.  

32009R0543  



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.3.02.02.05 Doseženi pridelki 

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.  

Namen statističnega 

raziskovanja je 
posredovati javnosti 

podatke o površinah 

zemljišč, posejanih oz. 
posajenih v določenem 

letu s poznimi 

poljščinami in z 
zelenjadnicami, o 

površinah trajnih 
travnikov in pašnikov, o 

poznem sadnem drevju in 

trti ter o pridelkih, ki so v 
tem letu pridelani na teh 

zemljiščih. Podatki so 

pomembni za prikaz 
trenutnega stanja na tem 

področju, analizo in 

nadaljnje načrtovanje 
kratkoročne in 

dolgoročne kmetijske 

politike. 

Uvajanje e-poročanja. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Kmetijska podjetja, 

kmetijska svetovalna 
služba pri KGZS. 10. 11. 

Obvezno Tekoče leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32009R0543  

  3.3.02.03 Živinoreja 

SURS 3.3.02.03.01 Živinoreja in 
posejane površine 

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. 
Osebni podatki nosilca 

kmetijske proizvodnje na 
kmetijskem 

gospodarstvu: ime in 

priimek ter naslov.  

Spremljanje števila živine 
na dan 1.12., zakol 

domačih živali na 

kmetijskih gospodarstvih, 
prireja mleka in jajc ter 

spremljanje nekaterih 

podatkov rastlinske 
proizvodnje, ki niso zajeti 

v drugih raziskovanjih, 

spremljanje nekaterih 
drugih podatkov s 

področja kmetijstva. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

terenskih in 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov. Priprava nove 

podatkovne baze. 

Z vzorcem izbrana 
kmetijska gospodarstva. 

Administrativni vir: 

MKO (Centralni register 
goveda). Do 15.1. (stanje 

1. 12.). 

Obvezno 
poslovni 

subjekti; 

prostovoljno 
družinske 

kmetije 

1.12. in 
obdobje 12 

mesecev pred 

tem. 

Letna 3 mesece po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R1165, 
32009R0543  

SURS 3.3.02.03.02 Obračun živalske 

prireje 

KME-ŽIV/L 

Prirast živine po vrstah 

živine, prireja mesa, 

mleka, jajc, volne in 
medu. Ocena zakola 

živine izven klavnic.  

Spremljanje podatkov 

živinoreje. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

statističnih in 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

MKO (Centralni register 

govedi). Večkrat letno. 
Biotehniška fakulteta, 

Čebelarska zveza 

Slovenije. Aplil in julij. 
Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1165 
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SURS 3.3.02.03.03 Zakol živine v 

klavnicah 
KME- ZAKOL/M 

Število zaklane živine po 

vrstah in kategorijah, 
masa zaklane živine ter 

zakol živine iz uvoza.  

Spremljanje zakola živine 

v klavnicah po vrstah in 
kategorijah, masa zaklane 

živine ter zakol živine iz 

uvoza.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
terenskih in 

administrativnih 

podatkov, obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Vse registrirane klavnice 

v RS. Administrativni 
viri: VURS, MKO 

(Centralni register 

govedi). 6. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1165 

SURS 3.3.02.03.04 Mleko in mlečni 

izdelki 

KME-MLEKO 

Podatki o kakovosti in 

količini mleka in mlečnih 

proizvodih.  

Spremljanje stanja 

kakovosti in količine 

mleka in mlečnih 

proizvodov. 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 

(kvotni podatki o oddaji 

in neposredni prodaji 

mleka in mlečnih 

proizvodov); Biotehniška 
fakulteta. Do 10. v 

mesecu, do 31.5. letno 

poročanje za preteklo 
leto. Mlekarne. Lastni viri 

SURS-a.  

Obvezno Mesec, 

preteklo leto 

Mesečna, letna 45 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31996L0016, 

31997D0080 

  3.3.02.04 Poraba reprodukcijskega materiala 

SURS 3.3.02.04.01 Uporaba 
reprodukcijskega 

materiala v 

kmetijski 

proizvodnji 

KME-PMG 

Poraba reprodukcijskega 
materiala: energije in 

mineralnih gnojil v 

kmetijski proizvodnji.  

Spremljanje porabe 
reprodukcijskega 

materiala, energije in 

mineralnih gnojil, v 

kmetijskih podjetjih. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Kmetijska podjetja. 7. 3. Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.3.02.04.02 Raba pesticidov v 

kmetijstvu 

KME-PEST/R 

Podatki o uporabi 

pesticidov v kmetijstvu 

(brez biocidov) po 
skupinah in po aktivnih 

snoveh za posamezne 

kulture za nacionalne 
potrebe in za potrebe 

poročanja po EU 

zakonodaji ter za oceno 
izpolnjevanja 

nacionalnega načrta za 

doseganje vzdržne rabe 
pesticidov. 

Spremljanje uporabe 

pesticidov v kmetijstvu 

(brez biocidov) za 
vodenje kmetijske 

politike za doseganje 

vzdržne rabe pesticidov. 

Priprava metodologije 

raziskovanja in 

sodelovanje z drugimi 
institucijami. Priprava 

vzorčnega okvirja, izbor 

vzorca, priprava gradiv za 
izvedbo in aplikacij, 

izvedba raziskovanja.  

Izbrana kmetijska 

gospodarstva.  

Januar 2014 in januar 
2015. 

Obvezno Obdobje 30. 

september 

2013 – 1. 
oktober 2014 

Petletna December 

2015 

32009R1185 

SURS 3.3.02.04.03 Uvoz mineralnih 
gnojil 

KME-UMG 

Uvoz mineralnih gnojil za 
potrebe kmetijske 

dejavnosti po vrstah in 

vsebnosti rastlinskih 
hranil. 

Spremljanje porabe 
mineralnih gnojil v 

kmetijstvu. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov ter priprava 

ocene porabe v 
kmetijstvu.  

Poslovni subjekti, ki 
uvažajo ali izvažajo 

mineralna gnojila. 7. 4. 

Lastni viri SURS-a 
(podatki zunanje 

trgovine).  

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

vir za druga 

raziskovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 
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opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.3.02.04.04 Poraba 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 in 

kohezijskih regijah. 

Priprava vzorčnega 

okvirja, izbor vzorca, 
priprava gradiv za 

izvedbo in aplikacij, 

izvedba raziskovanja, 
statistično urejanje 

podatkov. 

Kmetijska gospodarstva, 

oktober-december 2014.  

Obvezno 

poslovni 
subjekti; 

prostovoljno 

družinske 
kmetije 

Preteklo leto Dvoletna 12 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.02.04.05 Prodaja pesticidov 

KME-PEST/P 

Podatki o domači 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 glede doseganja 

vzdržne rabe pesticidov. 

Pridobitev in obdelava 

administrativnih podatkov 

ter objava rezultatov. 

Administrativni vir: 

MKO (Evidenca o prodaji 

FFS). September. 

Obvezno Preteklo leto Letna 12 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32009R1185 

  3.3.02.05 Kmetijske cene 

SURS 3.3.02.05.01 Statistično 

raziskovanje o 
cenah inputov 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.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. Posebna 

četrtletna obdelava 
podatkov ter ocena letnih 

baznih indeksov cen za 

tekoče leto za Eurostat. 

Osveževanje vzorca 

poročevalskih enot ter 

proizvodov, storitev.  

Izbrani poslovni subjekti, 

ki na slovenskem trgu 
ponujajo proizvode in 

storitve za kmetijsko 

pridelavo, 
elektrodistribucijska 

podjetja, Veterinarska 

zbornica Slovenije. Vsi 

do 7. v mesecu za pretekli 

mesec. Lastni viri SURS-

a. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.02.05.02 Prodaja 

kmetijskih 
pridelkov 

KME-PRO/M 

Prodaja kmetijskih 

pridelkov v količini in 
vrednosti po pridelkih in 

skupinah pridelkov 

podjetij, ki prodajajo 
pridelke iz lastne 

pridelave.  

Spremljanje količin, 

vrednosti in povprečnih 
cen kmetijskih pridelkov 

pri podjetjih, ki prodajajo 

kmetijske pridelke iz 
lastne pridelave. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. Posebna 

četrtletna obdelava 
podatkov in ocena letnih 

indeksov cen za tekoče 

leto za Eurostat. 
Osveževanje vzorca 

poročevalskih enot.  

Poslovni subjekti, ki 

prodajajo pridelke iz 
lastne pridelave.. Do 15. v 

mesecu za pretekli mesec. 

Administrativni vir: 
MKO (cene rib in ribjih 

proizvodov) - 31. 5. za 

preteklo leto. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.02.05.03 Odkup kmetijskih 

pridelkov  

KME-ODK/M  

Odkup kmetijskih 

pridelkov v količini in 

vrednosti po pridelkih in 
skupinah pridelkov od 

zasebnih pridelovalcev 

kmetijskih pridelkov. 

Spremljanje količin, 

vrednosti in povprečnih 

cen odkupljenih 
kmetijskih pridelkov od 

zasebnih pridelovalcev. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 

podatkov, 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 od zasebnih 
pridelovalcev. Do 15. v 

mesecu za pretekli mesec. 

Administrativni vir: 
ARSKTRP (mesečni 

podatki o oddaji mleka po 

odkupovalcih). Do 28. v 
mesecu za pretekli mesec.  

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 
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Rok prve 
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Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.3.02.05.04 Prodaja 

kmetijskih 
pridelkov iz lastne 

pridelave na 

živilskih trgih 
KME-TRGI/L 

Prodaja kmetijskih 

pridelkov iz lastne 
pridelave na živilskih 

trgih v količini in 

vrednosti po pridelkih in 
skupinah pridelkov.  

Spremljanje prodaje 

(količin, vrednosti in 
povprečnih cen) 

kmetijskih pridelkov iz 

lastne pridelave na 
živilskih trgih.  

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo storitve v zvezi 
z uporabo prodajnega 

prostora na tržnicah. 10. 

1. za preteklo leto. 

Obvezno Preteklo leto Letna 3 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.02.05.05 Odkup lesa  
KME-LES/M 

Odkup lesa v količini in 
vrednosti iz gozdov v 

zasebni lasti. 

Spremljanje količin, 
vrednosti in povprečnih 

cen odkupljenega lesa iz 

gozdov v zasebni lasti. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov. Osveževanje 

vzorca poročevalskih 

enot. 

Poslovni subjekti, ki 
odkupujejo les od 

zasebnih lastnikov 

gozdov. Do 15. v mesecu 

za pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje. 

  3.3.02.06 Ribištvo 

SURS 3.3.02.06.01 Ribištvo - 
delovno aktivne 

osebe in 

proizvodne 
zmogljivosti v 

ribištvu 

RIB-MOR/L 

Podatki o delovno 
aktivnih osebah v 

morskem gospodarskem 

ribolovu (ime in priimek, 
naslov in davčna 

številka), o akvakulturi, o 

ribiških plovilih ter o 
proizvodnih 

zmogljivostih v 

akvakulturi. 

Spremljanje stanja v 
gospodarskih dejavnostih 

ribištva glede števila in 

strukture delovno 
aktivnih oseb ter 

proizvodnih zmogljivosti 

v morskem gospodarskem 
ribolovu in akvakulturi.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev 

administrativnih podatkov 

o proizvodnih 
zmogljivostih, obdelava 

podatkov in objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 
MKO in ZZRS - do 15. 

junij. Lastni viri SURS-a 

(SRDAP).  

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31994R0109 
(plovila); 

partnersko 

sodelovanje 
(delovno 

aktivne osebe)  

SURS 3.3.02.06.02 Morsko ribištvo 

RIB-MOR 

Ulov in iztovor ribjih 

proizvodov (morski 
gospodarski ribolov). 

Spremljanje morskega 

gospodarskega ribolova. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev podatkov o 
iztovoru in o cenah ribjih 

proizvodov in objava 

rezultatov.  

Administrativni viri: 

MKO - 30. 3. in ZZRS - 
31. 5.  

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32006R1921, 

32009R0216 

SURS 3.3.02.06.03 Vzreja vodnih 

organizmov in 
športni ribolov 

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 v 
morju in kopenskih vodah 

ter športnega ribolova v 

kopenskih vodah. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Administrativni viri: 

MKO in Zavod za 
ribištvo Slovenije. 31. 7. 

Obvezno Preteklo leto Letna 8 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R0762  
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  3.3.02.07 Gozdarstvo 

SURS 3.3.02.07.01 Gospodarjenje 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. 

Opožarjena površina po 
vrstah gozdov, vzroki 

požarov, izguba lesne 

mase; ločeno po 
lastništvu gozdov. 

Osutost drevesnih 

krošenj, prirastek po 
stopnjah osutosti, foliarne 

in talne analize. Struktura 

odstrela po ekoloških 
enotah, ocena številčnosti 

vrst, lovski objekti, lovne 

površine, lovci, ohranitev, 

obnova in izboljšanje 

habitatov. 

Spremljanje 

gospodarjenja z gozdovi, 

gozdnih požarov, 
zdravstvenega stanja 

gozdov in spremljanje 

upravljanja populacij 
divjih živali. 

Pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Administrativni viri: 

Zavod za gozdove 

Slovenije, MKO. Do 
31.5. Gozdarski inštitut 

Slovenije (zdravstveno 

stanje gozdov). Do 31. 5.  

Obvezno Preteklo leto Letna 11 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.02.07.02 Gozdarska 

dejavnost 

GOZD-
MEHAN/L 

Opremljenost s stroji, 

poraba energije in 

struktura opravljenih 
delovnih ur, sečnja, 

prevoz in dodelava 

gozdnih lesnih 
sortimentov. 

Spremljanje stanja v 

gozdarski dejavnosti pri 

poslovnih subjektih. 
Zagotovitev podatkov za 

izdelavo ekonomskih 

računov za gozdarstvo. 

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. 21. 

3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 
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  3.3.02.08 Statistični register kmetijskih gospodarstev in druge kmetijske statistike 

SURS 3.3.02.08.01 Statistični register 

kmetijskih 

gospodarstev 
SRKG 

V statistični register 

kmetijskih gospodarstev 

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).  

Administrativni viri: 

MKO (tudi ARSKTRP), 

GURS (RPE), MNZ 
(CRP), AJPES (PRS). 

Roki so v letu časovno 

različni. Lastni viri 
SURS-a. 

Obvezno Osveževanje 

registra poteka 

v septembru in 
v 

februarju/marc

u. 

n.s. Podatki se ne 

objavijo, so 

vir za druga 
raziskovanja s 

področja 

kmetijstva. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.02.08.02 Ekološko 

kmetijstvo 

EK 

Število ekoloških 

kmetijskih gospodarstev 

(s certifikatom, v 
preusmeritvi), kmetijska 

zemljišča v uporabi po 

skupinah zemljiških 
kategorij in pridelkih, 

število živali po vrstah, 

število predelovalcev po 
šifrah dejavnosti. 

Zagotavljanje nacionalnih 

in mednarodnih potreb po 

podatkih ekološkega 
kmetijstva 

(pridelave/predelave).  

Spremljanje razvoja 

stanja, sodelovanje z 

MKO pri poročanju 
Eurostatu. Prevzem, 

obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Administrativni vir: 

MKO (Evidenca 

ekoloških pridelovalcev 
in predelovalcev) - do 

konca aprila. 

Obvezno Preteklo leto Letno 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R0889 
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  3.3.03 Energetika 

  3.3.03.01 Strukturna statistika energetike 

SURS 3.3.03.01.01 Proizvodnja 
električne in 

toplotne energije s 

tehničnimi 
podatki o 

energetskih 

napravah 
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; 

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. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 
obdobju 

opazovanja.  

32008R1099; 
EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  

SURS 3.3.03.01.02 Proizvodnja 

električne in 

toplotne energije 
pri 

samoproizvajalcih 

s tehničnimi 
podatki o 

energetskih 

napravah 
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. 

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. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  
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SURS 3.3.03.01.03 Proizvodnja in 

prodaja toplotne 
energije 

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; 

poraba električne 
energije.  

Spremljanje proizvodnje, 

prodaje in porabe toplotne 
energije po sektorjih.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti, ki 

proizvajajo in 
distribuirajo toplotno 

energijo. 28. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.01.04 Prevzem in 

oddaja električne 
energije na 

prenosnem 

omrežju 
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. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.01.05 Prevzem in 

oddaja električne 
energije na 

distribucijskem 

omrežju 
E5-EED/L 

Poraba električne energije 

in goriv za ogrevanje in 
pogon ter podatki o 

prevzemu električne 

energije v distribucijsko 
omrežje in dobavi 

električne energije 

odjemalcem v RS. 

Spremljanje podatkov o 

porabi energije pri 
distribuciji in spremljanje 

podatkov o distribuciji 

električne energije. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje terenskih 
podatkov in prevzem 

podatkov iz 

administrativnega vira, 
obdelava podatkov in 

objava rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

distribucijo električne 
energije in 

administrativni vir MZIP 

(Enotna energetska baza 
podatkov). 28. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.01.06 Prodaja naftnih 

proizvodov 
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. Poraba 
utekočinjenega naftnega 

plina v prometu. 

Spremljanje podatkov o 

trgovini in porabi naftnih 
proizvodov.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov ter prevzem 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Izbrani poslovni subjekti, 

ki trgujejo z naftnimi 
proizvodi. 

Administrativni vir: 

MZIP (Enotna energetska 
baza podatkov). 28. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  
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SURS 3.3.03.01.07 Trgovina 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; poraba 
električne energije.  

Spremljanje podatkov o 

oskrbi z zemeljskim 
plinom in utekočinjenim 

naftnim plinom; poraba 

električne energije.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov. 

Poslovni subjekti za 

oskrbo z zemeljskim 
plinom in utekočinjenim 

naftnim plinom. 28. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.01.08 Pridobivanje in 

prodaja premoga 
E11-TG/L 

Proizvodnja, prodaja in 

izvoz rjavega premoga in 
lignita; lastna poraba; 

kurilnost, vrednost 

žvepla. 

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. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 5 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.01.09 Poraba 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. 2. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.01.10 Poraba energije in 

goriv v 

gospodinjstvih 
APEGG 

Poraba energije in goriv v 

gospodinjstvih (zasebnih 

stanovanjih) za ogrevanje 
stanovanj, segrevanje 

vode in kuhanje. 

Opremljenost stanovanj z 
gospodinjskimi 

električnimi napravami 

ter njihovi energijski 
razredi. Ugotavljanje 

strukture porabe energije 

in goriv v gospodinjstvih 
glede na vir in namen.  

Spremljanje porabe 

energije in goriv v 

gospodinjstvih (glede na 
vir in namen). 

Priprava na naslednje 

raziskovanje, obdelava 

podatkov, priprava 
podatkov za modelski 

izračun, modeliranje - 

sodelovanje z Inštitutom 
Jožef Stefan in objava 

rezultatov. 

Lastni viri SURS-a. 

Rezultati izračuna modela 

Inštituta Jožef Stefan do 
15. 9. 

n.s. Preteklo leto Letna 10 mesecev po 

obdobju 

opazovanja.  

32008R1099, 

32006L0032, 

32009L0028 
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  3.3.03.02 Kratkoročna statistika energetike 

SURS 3.3.03.02.01 Proizvodnja 

električne in 

toplotne energije 
E1-EE/M 

Proizvodnja električne 

energije v HE, TE (iz 

posameznih goriv), NEK, 
sončnih in vetrnih 

elektrarnah na generatorju 

in pragu; 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. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.02 Proizvodnja 
električne in 

toplotne energije 

pri 
samoproizvajalcih 

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. 

10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 
EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.03 Oskrba 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. 20. v mesecu. 

Obvezno Mesec Polletna 65 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.04 Prenos 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. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  
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SURS 3.3.03.02.05 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. 
10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.06 Distribucija 

električne energije 
E5-EED/M 

Podatki o prevzemu 

električne energije v 
distribucijsko omrežje 

(sončna energija). 

Spremljanje podatkov o 

prevzemu sončne 
energije. 

Priprava raziskovanja, 

prevzem administrativnih 
podatkov in objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

MZIP (Enotna energetska 
baza podatkov). 60 dni po 

obdobju opazovanja. 

Obvezno Mesec Mesečna 65 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.07 Proizvodnja in 

oskrba s surovo 

nafto, zemeljskim 
plinom, 

petrokemičnimi 

surovinami, 
aditivi in drugimi 

ogljikovodiki 

E6-NAF/M 

Proizvodnja, uvoz in , 

izvoz po državah, lastna 

poraba in zaloge surove 
nafte, plinskega 

kondenzata, rafinerijskih 

surovin, aditivov in 
drugih ogljikovodikov; 

proizvodnja, nakup, uvoz 

po državah, lastna poraba 
in prodaja zemeljskega 

plina. 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj podatkov o 

delovanju rafinerije.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

Rafinerija. 10. v mesecu. Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.08 Proizvodnja 

naftnih 

proizvodov 

E7-NP/M 

Proizvodnja, uvoz in 

izvoz po državah, 

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. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.09 Trgovina 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. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.10 Oskrba s plini 

E9-PL/M 

Uvoz in, izvoz po 

državah, nakup, zaloge 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. 10. v 

mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.11 Trgovina s 

trdnimi gorivi 
E10-TGT/M 

Nabava, prodaja po 

sektorjih, uvoz in, izvoz 
po državah,, 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. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  
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SURS 3.3.03.02.12 Pridobivanje 

premoga 
E11-TG/M 

Proizvodnja, prodaja, 

izvoz, zaloge, kurilnost 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. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 
št. 70/2008  

SURS 3.3.03.02.13 Varnostne zaloge 

naftnih derivatov 

Podatki o stanju 

varnostnih zalog naftnih 

derivatov (začetne in 
končne zaloge). 

Spremljanje kratkoročnih 

gibanj na področju 

naftnih derivatov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov. 

MG- Zavod RS za 

blagovne rezerve. 15. v 

mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 25 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008R1099; 

EZ-C UL RS, 

št. 70/2008  

  3.3.03.03 Cene energije 

SURS 3.3.03.03.01 Cene električne 

energije 
E-CEE 

Cene električne energije 

za velikostne razrede v 
industriji in 

gospodinjstvih se 

spremljajo četrtletno. 

Spremljanje cen 

električne energije. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev 
administrativnih 

podatkov, preračun cen za 

velikostne razrede, 
agregacija podatkov na 

nacionalno raven, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor - 

Direktorat za energijo 

(EPOS) - 31. 1., 30. 4., 
31. 7. in 31. 10. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 65 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

32008L0092 

SURS 3.3.03.03.02 Cene naftnih 

proizvodov 
E-CNP/M 

Mesečno spremljanje cen 

naftnih proizvodov: NMB 
98-oktanski, NMB 95-

oktanski, dizelsko gorivo, 

EL-kurilno olje. 

Spremljanje cen 

energentov (naftni 
proizvodi - tekoča 

goriva). Zagotavljanje 

celovite informacije o 

cenah energentov dva-

krat letno. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov. 

Ceniki naftnih 

proizvodov, objavljeni na 
spletnih straneh. 

n.s. 15. v mesecu Polletna 65 dni po 

polletju. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.03.03.03 Cene zemeljskega 

plina 

E-CPL 

Cene zemeljskega plina 

za velikostne razrede v 

industriji in 
gospodinjstvih se 

spremljajo četrtletno.  

Spremljanje cen 

zemeljskega plina. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev 

administrativnih 
podatkov, preračun cen za 

velikostne razrede, 

agregacija podatkov na 
nacionalno raven, objava 

rezultatov. 

Administrativni vir: 

Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor - 
Direktorat za energijo 

(EPOS) - 31.1., 30. 4., 

31.7., 31.10. 

Obvezno Četrtletje Četrtletna 65 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

32008L0092 

SURS 3.3.03.03.04 Cene toplotne 
energije 

E-CTOP/M 

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. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev 

administrativnih 

podatkov, preračun cen za 
porabniško skupino in 

objava rezultatov. 

Ceniki za posamezne 
tarifne skupine toplote - 

po objavi na spletnih 

straneh dobaviteljev. 

n.s. Mesec Polletna 65 dni po 
polletju. 

Partnersko 
sodelovanje 
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  3.3.04 Transport 

  3.3.04.01 Kopenski transport 

SURS 3.3.04.01.01 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 
prevoza potnikov in blaga 

na ozemlju Slovenije. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 
ukvarjajo z železniškim 

prevozom potnikov in 

blaga. 10. 6., 10. 9., 10. 
12., 10. 3. 

Obvezno Mesec Četrtletna 75 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

32003R0091 

SURS 3.3.04.01.02 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 stanja in 

razvoja železniške 

infrastrukture, 
železniškega voznega 

parka, železniškega 

prevoza potnikov in blaga 
na ozemlju Slovenije, 

prometnih nesreč na 

železniškem omrežju ter 
spremljanje poslovanja 

železniških podjetij. 

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 
prevozu in nesrečah do 

20. 5.; podrobnejši 

podatki o potniškem 
prevozu do 20. 8. 

Obvezno Preteklo leto Letna 7 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

32003R0091, 

31996R2223 

SURS 3.3.04.01.03 Cestni blagovni 

prevoz 

TR-CES-B/T 

Podatki o tovornem 

motornem vozilu 

(tehnične značilnosti, 
poraba goriva, 

obratovanje); podatki o 

vožnjah (število, količina 
prepeljanega blaga po 

vrstah, oblika tovora, 

relacije glede na začetek 
in končni cilj notranjih in 

mednarodnih prevozov).  

Spremljanje dejavnosti 

cestnega blagovnega 

prevoza (javnega in za 
lastne potrebe). 

Posredovanje podatkov 

Eurostatu.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti 

(pravne in fizične osebe), 

ki imajo v lasti, najemu 
ali upravljanju vsaj eno 

tovorno vozilo z 

nosilnostjo 2000 kg ali 
več - 8. dan po zaključku 

izbranega tedna. 

Administrativni vir: 
Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor 

(MRVL) - 10. v mesecu 
za pretekli mesec; AJPES 

(PRS).  

Obvezno Teden 

zaporednih dni 

Četrtletna 105 dni po 

četrtletju. 

31998R1172, 

31996R2223 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.3.04.01.04 Potniki v cestnem 

javnem linijskem 
prevozu 

TR-CES-P/M 

Število prevoženih 

kilometrov, prepeljanih 
potnikov in opravljenih 

potniških kilometrov v 

mestnem, medkrajevnem 
in mednarodnem cestnem 

javnem potniškem 

linijskem prevozu 

Spremljanje mestnega, 

medkrajevnega in 
mednarodnega cestnega 

prevoza potnikov na 

javnih linijah. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti, 

ki se ukvarjajo s cestnim 
javnim linijskim 

prevozom potnikov. 10. v 

mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.04.01.05 Cestni javni 

linijski prevoz 

TR-CES-P/L 

Javne avtobusne linije in 

poraba goriva; število 

potnikov in potniških 

kilometrov po razdaljah 

in vrstah prevoza; 
prihodki podjetja. 

Spremljanje obsega in 

strukture cestnega 

javnega linijskega 

prevoza potnikov. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Izbrani poslovni subjekti, 

ki se ukvarjajo s cestnim 

javnim linijskim 

prevozom potnikov. 31. 

3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 

obdobju 

opazovanja. 

31996R2223, 

partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.3.04.01.06 Žičniški potniški 
prevoz 

TR-ŽIČ/M 

Čas obratovanja žičnic, 
prepeljani potniki z 

žičnicami, smučarji / 

obiskovalci žičničarskih 
središč. 

Spremljanje potniškega 
prevoza na slovenskih 

žičnicah in števila 

obiskovalcev žičniških 
centrov. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Upravljavci žičniških 
naprav. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Četrtletna 90 dni po 
zaključenem 

četrtletju. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.3.04.01.07 Prvič registrirana 
cestna motorna 

vozila in prikolice 

TR-CES-V/M 

Izbrani podatki o prvič 
registriranih cestnih 

motornih vozilih in 

(pol)prikolicah (vsa, samo 

nova). 

Spremljanje mesečnega 
stanja prvih registracij 

cestnih motornih vozil in 

(pol)prikolic v Sloveniji. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni vir: 
Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor 

(MRVL) - 10. v mesecu 

za pretekli mesec. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.3.04.01.08 Registrirana 
cestna motorna 

vozila in prikolice 

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. 

Spremljanje letnega 
stanja registriranih 

cestnih motornih vozil in 

(pol)prikolic v Sloveniji. 

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Administrativni vir: 
Ministrstvo za 

infrastrukturo in prostor 

(MRVL) - 10. 1. za 
preteklo leto. 

Obvezno 31.12. Letna 5 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.3.04.01.09 Ceste in objekti 

TR-CES-I/L 

Dolžina javnega cestnega 

omrežja po kategorijah 
cest in vrsti vozne 

površine; število in 

dolžina cestnih objektov. 

Spremljanje stanja 

cestnega omrežja v 
Sloveniji. 

Priprava raziskovanja, 

Pridobitev in obdelava 
administrativnih 

podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni vir: 

DRSC, Banka cestnih 
podatkov. 10. 8. 

Obvezno 31.12. Letna 10 mesecev po 

obdobju 
opazovanja. 

Partnersko 

sodelovanje 
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Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 
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objave 
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druge podlage 

 

 

  3.3.04.02 Pomorski transport 

SURS 3.3.04.02.01 Pristaniški promet 

TR-PRI/M 

Promet ladij po številu; 

bruto in neto tonaža ter 

skupna nosilnost; promet 
ladij po vrstah, zastavah 

in državah priplutja in 

odplutja; promet potnikov 
po pristaniščih vkrcanja 

in izkrcanja ter promet 

blaga po pristaniščih 

nalaganja in razlaganja, 

državah izvora in ponora 

blaga, vrstah blaga, vrstah 
tovora in vrstah prometa. 

Spremljanje prometa 

ladij, potnikov in blaga v 

slovenskih pristaniščih. 

Priprava raziskovanja, 

pridobitev 

administrativnih 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni vir: 

URSP (informacijski 

sistem SI SSN za 
spremljanje in nadzor 

pomorskega prometa) - 5. 

v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna 45 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

31995L0064 

SURS 3.3.04.02.02 Mesečno 
statistično 

raziskovanje o 

pomorskem 
transportu 

TR-POM/M 

Stanje prevoznih sredstev 
konec meseca; prevožena 

pot ladij; notranji in 

mednarodni prevoz 
potnikov in blaga - 

potniki in potniške milje, 

tone in tonske milje.  

Spremljanje pomorskega 
prevoza potnikov in 

blaga. 

Priprava raziskovanja, 
zbiranje in obdelava 

podatkov. 

Poslovni subjekti, ki se 
ukvarjajo s pomorskim 

prevozom potnikov in 

blaga. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Mesečna Podatki se ne 
objavijo, 

vključijo se v 

druga 
raziskovanja. 

Partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.3.04.02.03 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 inventarnega 

stanja in izkoriščanja 

ladij, prometa ladij, 

pomorskega prevoza 

potnikov in blaga ter 
poslovanja podjetij, ki se 

ukvarjajo s pomorskim 

prevozom. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 

podatkov.  

Poslovni subjekti, ki 

opravljajo pomorski 

prevoz potnikov in blaga. 

10. 4.  

Obvezno Preteklo leto Letna Podatki se ne 

objavijo, 

vključijo se v 

druga 

raziskovanja. 

31996R2223 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
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raziskovanja oz. 
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  3.3.04.03 Zračni transport 

SURS 3.3.04.03.01 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 

prevoza potnikov in 

blaga. 

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 3.3.04.03.02 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 

letal; delo letal; nabava in 
poraba goriva; zaposlene 

osebe; prihodki. 

Spremljanje inventarnega 

stanja letal, letalskega 
prevoza potnikov in blaga 

ter spremljanje 

poslovanja podjetij, ki se 
ukvarjajo z zračnim 

prevozom. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo z zračnim 
prevozom potnikov in 

blaga. 20. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

31996R2223, 

partnersko 
sodelovanje 

SURS 3.3.04.03.03 Mesečno 

statistično 

raziskovanje o 
prometu na 

letališčih 

TR-LET/M 

Promet letal po vrstah 

prometa; promet potnikov 

in blaga na letališčih.  

Spremljanje prometa 

letal, potnikov in blaga na 

slovenskih letališčih. 

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 

SURS 3.3.04.03.04 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 prometa 

letal, potnikov in blaga na 
slovenskih letališčih ter 

poslovanja slovenskih 

letališč. 

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Poslovni subjekti, ki se 

ukvarjajo z letališkim 
prometom potnikov in 

blaga. 20. 3. 

Obvezno Preteklo leto Letna 4 mesece po 

obdobju 
opazovanja. 

32003R0437, 

31996R2223 

  3.3.04.04 Druge transportne statistike 

SURS 3.3.04.04.01 Cestnoprometne 
nesreče in njihove 

posledice 

TR-NES-C/L 

Cestnoprometne nesreče 
in udeleženci v teh 

nesrečah po vrstah 

cestnega omrežja, 
lokaciji, času ter po 

posledicah nesreč. 
Udeleženci 

cestnoprometnih nesreč 

pod vplivom alkohola. 

Spremljanje podatkov o 
prometnih nesrečah v 

cestnem prometu.  

Priprava raziskovanja, 
pridobitev in obdelava 

administrativnih 

podatkov, objava 
rezultatov.  

Administrativni vir: 
MNZ– Policija. 30. 5. 

Obvezno Preteklo leto Letna 9 mesecev po 
obdobju 

opazovanja. 

31993D0704, 
partnersko 

sodelovanje 
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SURS 3.3.04.04.02 Mejni prehodi 

TR-MEJ/M 

Število vozil po vrstah in 

število potnikov preko 
cestnih mejnih prehodov 

na meji s Hrvaško. 

Spremljanje prometa 
potnikov na železniških, 

pomorskih in letaliških 

mejnih prehodih. 

Spremljanje prehodov 

potnikov na mejnih 
prehodih.  

Priprava raziskovanja, 

zbiranje in obdelava 
podatkov, objava 

rezultatov.  

Administrativni vir: MNZ 

- Policija. 10. v mesecu. 

Obvezno Mesec Četrtletna 50 dni po 

zaključenem 
četrtletju. 

32004O0015 

  3.4 STATISTIKE V PROSTORU 

  3.4.01 Urbane statistike 

  3.4.01.01 Urbane statistike 

SURS 3.4.01.01.01 Projekt 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 prvi polovici leta 2014 

se bo zaključevalo delo na 
2012-2013 fazi Urban 

Audit-a (priprava 

podatkov za letno zbirko 
za referenčno leto 2010 in 

podatkov za razširjeno 

zbirko za referenčno leto 
2011 ter podatkov za letno 

zbirko za referenčno leto 

2012). V nadaljevanju leta 

2014 je predvidena 

naslednja faza projekta, in 

sicer priprava manjše 
zbirke podatkov za 

približno 20 spremenljivk 

za referenčni leti 2013 in 
2014 za obstoječe urban 

audit prostorske enote.  

Administrativni viri: 

ARSO, Mestna občina 
Ljubljana, Mestna občina 

Maribor, MNZ - Policija, 

IVZ. Roki so v skladu z 
razpoložljivostjo 

podatkov po vsebinskih 

področjih. Lastni viri 
SURS-a.  

Obvezno 2010-2012 in 

2013-2014 

n.s. Objava 

podatkov je 
vključena v 

objave drugih 

raziskovanj in 
objave 

Eurostata. 

Partnersko 

sodelovanje 
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  3.4.02 Naravnogeografske značilnosti države 

  3.4.02.01 Naravnogeografske značilnosti države 

SURS 3.4.02.01.01 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. 

Prevzem podatkov in 
objava. 

MZIP - GURS, MZIP, 
Znanstvenoraziskovalni 

center SAZU, Inštitut za 

raziskovanje krasa in 
Jamarska zveza Slovenije, 

MZIP - ARSO. V skladu 

z razpoložljivostjo 
podatkov po vsebinskih 

področjih. 

Obvezno Preteklo leto Letna 6 mesecev po 
obdobju 

opazovanja 

Partnersko 
sodelovanje 

  3.4.03 Geografski informacijski sistem 

  3.4.03.01 Geografski informacijski sistem 

SURS 3.4.03.01.01 Geokodirani 

statistični podatki 
STAT-GIS 

Geokodirani statistični 

podatki v geografskem 
prostoru. 

Zagotavljanje 

kartografskih prikazov 
statističnih podatkov; 

posredovanje 

geokodiranih statističnih 
podatkov za posebne 

skupine uporabnikov 
(npr. uporabniki z GIS 

orodji). 

Geokodiranje podatkov iz 

administrativnih virov in 
tekoč prevzem podatkov 

iz raznih virov (datoteke 

ali sloji). Povezovanje 
statističnih in 

administrativnih podatkov 
v GIS za notranje in 

zunanje uporabnike. GIS 

analize in GIS podpora 
notranjim uporabnikom in 

zunanjim naročnikom. 

Prikazovanje in 
posredovanje statističnih 

podatkov po 

administrativnih enotah in 
na hierarhičnih mrežah. 

Poročanje podatkov o 

pokrovnosti in rabi tal 
Eurostatu v okviru 

poročanj podatkov za 

kmetijske statistike. 
Sledenje zahtevam 

direktive INSPIRE 

(infrastruktura za 
prostorske informacije v 

Evropi)  

Administrativni viri: 

MNZ (CRP), GURS 
(RPE), AJPES (PRS), 

IVZ, ZPIZ, ZZZS, MZIP. 

Lastni viri SURS-a. 

Obvezno Različno glede 

na vrsto 
obravnavanih 

podatkov. 

Letna Objave 

podatkov so 
vključene v 

objave drugih 

raziskovanj, 
Eurostata in 

drugih 
ustanov. 

Partnersko 

sodelovanje 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

  3.4.04 Teritorialne klasifikacije 

  3.4.04.01 Teritorialne klasifikacije 

SURS 3.4.04.01.01 Klasifikacija 
teritorialnih enot  

NUTS 

Klasifikacijo teritorialnih 
enot za statistiko 

sestavljajo imena in kode 

na treh teritorialnih 
ravneh (NUTS 1, NUTS 

2, NUTS 3) za članice 

EU.  

Skupno evropsko 
klasifikacijo teritorialnih 

enot za statistiko je 

vzpostavil Eurostat, da bi 
zagotovil celovito in 

dosledno členitev 

teritorialnih enot, 
potrebnih za zbiranje, 

razvoj in usklajevanje 

regionalnih statistik v EU. 

Spremljanje sprememb in 
implementacija NUTS 

klasifikacije. 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'. 

MZIP - GURS (RPE), 
Eurostat, lastni viri 

SURS-a. Ob spremembah 

teritorialnih podatkov. 

Obvezno n.s. n.s. n.s. 32003R1059 

SURS 3.4.04.01.02 Standardna 

klasifikacija 

teritorialnih enot 
SKTE 

SKTE dopolnjuje 

statistično klasifikacijo 

teritorialnih enot NUTS, 
ki jo določa Uredba (ES) 

št. 1059/2003 Evropskega 

parlamenta in Sveta, 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. 

SKTE je obvezen 

nacionalni standard, ki se 

uporablja pri 
evidentiranju, zbiranju, 

obdelovanju, analiziranju, 

posredovanju in 

izkazovanju podatkov po 

teritorialni razdelitvi 

Republike Slovenije. 
Namenjena je 

zagotavljanju 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. Objave 

podatkov o teritorialnih 

enotah in hišnih številkah.  

Administrativni vir: 

MZIP - GURS (RPE): 1. 

1., 1. 4., 1. 7. in 1. 10. 
Lastni viri SURS-a.  

Obvezno Četrtletje Četrtletna 30 dni po 

obdobju 

opazovanja. 

UL RS, št. 9-

385/2007 



REDNA RAZISKOVANJA 

Poobl. 
izvajalec 

Zap.št. Ime in oznaka 
raziskovanja oz. 

naloge 

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

Obveznost 
poročanja 

Obdobje 
opazovanja 

Periodika 
objavljanja 

Rok prve 
objave 

Pravne in 
druge podlage 

 

 

SURS 3.4.04.01.03 Nomenklatura 

tujih držav - ISO 
3166 z izjemami 

Nomenklatura je za 

potrebe SURS 
spremenjena in 

dopolnjena v skladu z 

izjemami za 
poimenovanje tujih držav, 

ki jih pridobimo na 

Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 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. Pridobivanje 
podatkov o izjemah pri 

poimenovanju nekaterih 

tujih držav na Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

Urad RS za meroslovje, 

Ministrstvo za zunanje 
zadeve - ob spremembah.  

Obvezno n.s. Ob 

spremembah 

n.s. Partnersko 

sodelovanje 

SURS 3.4.04.01.04 Seznam mestnih 

naselij Slovenije 
MNS 

SURS uporablja 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 - ob spremembah. 

Lastni viri SURS-a. 

Obvezno n.s. Ob 

spremembah 

n.s. Partnersko 

sodelovanje 

 


