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- EPA 1472 - hitri postopek

MARJAN POLJŠAK.
POSLANEC DZ RS

razmere v državi, ki so destabilizirane s krajo družbene
lastnine v Sloveniji, predvsem s postopki načrtovanih stečajev. Osrednji primer je stečaj Vidma d.o.o. pri katerem
poteče rok za normalno ukrepanje 13. 6. 1996. V danem
primeru Vlada trdi, da nima pravnih sredstev, zato ostane
le še, da Državni zbor poskrbi za pravno sredstvo s sprejemom tega predlaganega zakona. Primer podjetja Videm
d.o.o. ni osamljen, programirani stečaji za oškodovanje
družbene lastnine so se že zgodili ali so na tem, da se
zgodijo v najmanj trdtjini večjih in velikih podjetjih v Sloveniji. Obseg pojava, ki je tudi vzrok certifikatske luknje
utemeljuje realno oceno, da je treba te stečaje ustaviti s
takojšnjim aktom Državnega zbora.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) podpisani vlaga
PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI STEČAJEV
PODJETIJ V DRUŽBENI LASTI IN O REVIZIJI TEH STEČAJEV - HITRI POSTOPEK,
ki ga daje v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlaga HITRI POSTOPEK sprejemanja na
bližnji izredni seji Državnega zbora RS v zvezi z obravnavo
problematike prodaje sredstev družbe Videm d.o.o., Krško
v stečaju.
Predlog hitrega postopka utemeljuje zaradi izrednih
potreb države, da se socialno in moralno stabilizirajo

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bo pri
delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodeloval
podpisani predlagatelj
Marjan Poljšak, l.r.

lahko le razdeli nekdanjim skupnim lastnikom - državljanom
ali se podržavi. Razkriti in kaznovati je treba vse pobudnike in
izvajalce lažnih stečajev in oškodovanj družbene lastnine na
način stečajev.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Od leta 1989 naprej je v Sloveniji, z namenom nezakonitega
prilaščanja družbene lastnine s strani neformalnih skupin s
prikrito politično močjo, prišlo do večjega števila načrtovanih
stečajev podjetij z družbenim kapitalom, ki so omogočili
zmanjševanje njene vrednosti ter s tem oškodovanje upnikov.
Podobna zadeva so bile prodaje podjetij preko Sklada RS za
razvoj dokler ni bil sprejet ustrezen zakon, ki je pričel veljati
19. novembra 1994. Zakonodaja ni dovolj ščitila družbene
lastnine, zato se je ob politični podpori vladajočih političnih
sil razvila praksa lažnih stečajev s katerimi je oškodovana
država in večina državljanov, med drugim tudi tako, da ne
morejo zamenjati svojih certifikatov za delnice. Z omogočanjem kraje družbene lastnine je povzročen razkroj družbenih
vrednot. Za socialno in moralno stabilizacijo razmer v državi
je treba razveljaviti vse stečaje podjetij z družbenim kapitalom
In protizakonito sprivatizirano lastnino vrniti v prvotno stanje.

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE.
Z realizacijo tega zakona bo državni proračun pridobil toliko,
kolikor se bo zmanjšal javni dolg, ki je nastal zaradi lažnih
stečajev. Po reviziji, razkritju in sankcioniranju lažnih stečajev
,pa bo večina nakradenega premoženja zaplenjenega v korist
državljanov in države oziroma proračuna.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona je do sprejema sprememb in
dopolnitev Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(Ur. I. RS št.: 67/93) prepovedano izvajanje postopkov stečajev
podjetij z družbenim kapitalom.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Družbena lastnina ne more v stečaj. Družbena lastnina se
3
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2. člen

ljenih v teh revizijah prepovedano lastninsko preoblikovanj'
po ZLPP in po drugih zakonih.

Revizijski organ v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona
opravi revizijo vseh že končanih ali tekočih postopkov stečajev podjetij, ki so imela ali še imajo družbeni kapital. Revizijo
se opravi tudi pri vseh primerih prodaj vseh sredstev podjetij v
lasti Sklada RS za razvoj, ki so bile začete pred 19. novembrom 1994.

3. člen

Če pa je v podjetjih, v katerih se izvaja revizija po 2. členu teg*
zakona, lastninsko preoblikovanje po novi zakonodaji že izve*
deno, družbeni provobranilec na podlagi izvedenega revizjj*
skega postopka vloži odškodninsko tožbo zoper pravne in
fizične osebe, ki so oškodovale družbeno lastnino. V podjetji"
iz tega odstavka je v času do zaključka revizij, odškodninskih
tožb in poravnav oškodovanja prepovedan promet z osnovnim kapitalom.
4. člen

V podjetjih, v katerih se izvaja revizija po 2. členu tega zakona
je do izvedbe te revizije in do poravnave oškodovanj ugotov-

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
lustu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zakon je sestavjen le iz štirih členov:

podjetij, Sklada RS za razvoj pred sprejetjem posebnegi
zakona,

1. člen določa začasna prepoved stečajev podjetij v družbeni
lasti,

3. člen določa začasno prepoved lastninskega preoblikovanji
oziroma prometa z osnovnim kapitalom v podjetjih z revizijo
po 2. členu zakona, da se prepreči zameglitev situacije l
verigo preprodaj in

2. člen določa revizija vseh že opravljenih in tekočih postopkov stečajev podjetij v družbeni lasti, kakor tudi javnih prodaj

4. člen določa takojšnjo veljavnost zakona.

\
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NACIONALNI

PROGRAM

RAZISKOVANJ

STATISTIČNIH

(NPSR)

- (EPA 179) - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 192. seji dne 11. aprila
1996 določila besedilo:

Republike Slovenije k nacionalnemu programu statističnih raziskovanj - tretja obravnava.

- NACIONALNEMU PROGRAMU STATISTIČNIH RAZISKOVANJ,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 168.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
S predloženim gradivom nadomešča besedilo nacionalnega programa statističnih raziskovanj, katerega je
poslala v obravnavo z dopisom št. 050-01/93-2/4-8, dne 9/61995.

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike Slovenije,
- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Statističnega
urada Republike Slovenije,
- mag. Slobodan DUJIC, višji svetovalec v Statističnem
uradu Republike Slovenije.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade

Z S/19 STATISTIKA KULTURE
ZS/20 STATISTIKA SOCIALNEGA VARSTVA
ZS/21 STATISTIKA DRUŽINSKIH PREJEMKOV IN VARSTVA
MATERINSTVA
ZS/22 STATISTIKA PRAVOSODJA
ZS/23 STATISTIKA OKOUA IN NARAVNIH VIROV
ZS/24 STATISTIKA DENACIONALIZACIJE
ZS/RN RAZVOJNE IN METODOLOŠKE NALOGE
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA BANKA SLOVENIJE
STATISTIČNE RAZISKAVE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA REPUBLIŠKI ZAVOD ZA
ZAPOSLOVANJE
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA AGENCIJA REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA INŠTITUT ZA VAROVANJE
ZDRAVJA
IVZ/ 1 STATISTIKA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
IVZ/ 2 STATISTIKA AMBULANTNO SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI
IVZ/ 3 STATISTIKA BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
IVZ/ 4 STATISTIKA ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA
IVZ/ 5 STATISTIKA POKLICNIH BOLEZNI, SUMA NA
POKLICNO BOLEZEN IN BOLEZNI V ZVEZI Z DELOM
IVZ/ 6 STATISTIKA UMRLJIVOSTI
IVZ/ 7 STATISTIKA ZDRAVSTVENE POMOČI UŽIVALCEV
DROG

Na podlagi 1. odstavka 24. člena zakona o državni statistiki
(Ul. RS, št. 45/95) in 168. člena svojega poslovnika je državni
zbor Republike Slovenije na seji dne ... 1996 sprejel
NACIONALNI PROGRAM
STATISTIČNIH RAZISKOVANJ
ZS/ 1 STATISTIKA NACIONALNIH RAČUNOV
ZS/ 2 STATISTIKA CEN
ZS/ 3 STATISTIKA RUDARSTVA, PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI IN OSKRBE Z ELEKTRIKO
ZS/ 4 STATISTIKA KMETIJSTVA IN RIBIŠTVA
ZS/ 5 STATISTIKA GOZDARSTVA IN LOVA
ZS/ 6 STATISTIKA GRADBENIŠTVA IN STANOVANJ
ZSJ 7 STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ
ZS/ 8 STATISTIKA NOTRANJE TRGOVINE
ZS/ 9 STATISTIKA GOSTINSTVA IN TURIZMA
ZS/10 STATISTIKA ZUNANJE TRGOVINE
ZS/11 STATISTIKA KOMUNALNE DEJAVNOSTI
ZS/12 STATISTIKA PORABE GOSPODINJSTEV
ZS/13 DEMOGRAFSKA STATISTIKA
ZS/14 VOLILNA STATISTIKA IN REFERENDUM
ZS/15 STATISTIKA DELA
ZS/16 STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
ZS/17 STATISTIKA ŠPORTA
ZS/18 STATISTIKA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI
5

poročevalec, it. 17
»'

IVZ/ a STATISTIKA FIZIKALNE MEDICINE IN REHABILITACIJE
IVZ/ 9 STATISTIKA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PSIHOSOCIALNO MOTENIH OTROK IN MLADOSTNIKOV
IVZ/10 STATISTIKA REŠEVALNE SLUŽBE
IVZ/11 STATISTIKA PORABE ZDRAVIL
IVZ/12 STATISTIKA ZDRAVSTVENE NEGE

IVZ/13 STATISTIKA
ORGANIZACIJSKE
STRUKTURE
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
IVZ/14 STATISTIKA SOCIALNEGA VARSTVA
IVZ/15 STATISTIKA S PODROČJA NALEZLJIVIH BOLEZNI
IVZ/16 STATISTIKA S PODROČJA EKOLOGIJE
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE

NACIONALNI PROGRAM STATISTIČNIH RAZISKOVANJ
Zap.
it.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

ZS/STATISTIKA NACIONALNIH RAČUNOV
ZS/1.1.
Poročilo podjetij in Obračun dodane vrednosti (bruto
drugih organizacij vrednost proizvodnje zmanjšana za
NR-PODJ
vmesno uporabo) in njena Stroškovna struktura (poraba fiksnega
kapitala, indirektni davki, subvencije, sredstva zaposlenih in poslovni
presežki) po dejavnostih ter razdelitvene transakcije.
Obračun
dodane Obračun dodane vrednosti (bruto
ZS/1.
vrednosti kmetijstva vrednost proizvodnje zmanjšana za
zasebnega sektorja vmesno porabo) in njena stroškovbrez pravnih oseb na struktura (poraba fiksnega kapiDV-KME
tala, indirektni davki, subvencije,
sredstva zaposlenih in poslovni
presežek) kmetijstva zasebnega
sektorja.

Namen

Periodika
Izvajanja

Obdob|e ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

Obračunavanje L, ČL
makroekonomskih agregatov

Preteklo
leto

Podjetja in dru- 16. 9.
ge organizacije

Obračunavanje
makroekonomskih agregatov

Preteklo
leto

Dokumentacija 16.9.
Zavoda RS za
statistiko
Republiška
uprava za javne
prihodke
Ministrstvo za
kmetijstvo in
gozdarsto

Preteklo
leto

Republiška
16. 9.
uprava za javne
prihodke

Dokumentacija 30. 9.
Zavoda RS za
statistiko
Agencija
za
plačilni promet
(SDK)
Banka Slovenije
Organi lokalnih 16. 9.
skupnosti
KS, posebna
združenja

ZS/1.3

Obračun
dodane
vrednosti nekmetijskih dejavnosti zasebnega
sektorja
brez pravnih oseb
DV-ZA

ZS/1.4

Obračun bruto do- Obračun bruto domačega proizvo- Obračunavanje
mačega proizvoda da po dejavnostih in po instituci- makroekonomBDP
onalnih sektorjih.
skih agregatov

Preteklo
leto

ZS/1.5

Poročilo proizvajal- Obračun dodane vrednosti, njena Obračunavanje L
cev državnih storitev stroškovna struktura in razdelitve- makroekonom- NE-PDS
ne transakcije.
skih agregatov

Preteklo
leto

ZS/1.6

Poročilo kreditnih in- Transakcije storitev in razdelitvene Obračunavanje L, ČL
transakcije v finančnem sektorju. makroekonomstitucij NR-KI
skih agregatov

Preteklo
leto

ZS/1.7

Poročilo zavarovalnih organizacij NEZO
Letno poročilo o investicijah v osnovna
sredstva podjetij in
drugih organizacij
INV-01 in INV-03

Preteklo
leto

ZS/1.8

ZS/1.9

Obračun dodane vrednosti (bruto Obračunavanje L
vrednost proizvodnje, zmanjšana makroekonomza vmesno porabo) in njena stro- skih agregatov
škovna struktura (poraba fiksnega
kapitala, indirektni davki, subvencije, sredstva zaposlenih in poslovni
presežek) po nekmetijskih dejavnostih zasebnega sektorja.

Transakcije storitev in razdelitvene Obračunavanje L
transakcije v finančnem sektorju, makroekonomskih agregatov
Izplačila za investicije po virih fi- Obračunavanje L
nanciranja, ustvarjene proizvodne makroekonomin neproizvodne investicije v nova skih agregatov
in rabljena osnovna sredstva po
tehnični strukturi, značaju graditve
in namenu; predračunska vrednost
investicij, aktivirane, neaktivirane
investicije in investicije v teku po
namenu.
Poročilo o investici- Bruto investicije po tehnični struk- Obračunavanje L
makroekonomjah v nekmetijske de- turi.
skih agregatov
javnosti in stanovanjsko izgradnjo zasebnega sektorja brez
pravnih oseb INVZAS
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Preteklo
leto

Preteklo
leto

Banke, borze, 16. 9.
hranilnice,
Banka Slovenije
Zavarovalnice
in podobne organizacije.
Vsa podjetja in 28. 8.
drugi investitorji 26. 2.
Republiška
uprava za javne
prihodke

Dokumentacija 2. 9.
Zavoda RS za
statistiko 1. 9.

Raziskovanj«
žr
Ima/Oznaka
2S/2 STATISTIKA CEN
ZS/2.1

Vsebina

Naman

Periodika
lzva|an|a

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podakte In kdaj Rezultati

Trimesečno poročilo Količina in vrednosti za izbrane Spremljanje gi- ČL
o nabavnih cenah re- proizvode in storitve.
banja nabavnih
cen reprodukprodukcijskega materiala,
delovnih
cijskega matesredstev in storitev v
riala. delovnih
sredstev in stokmetijstvu
ritev v kmetijCENE-52/ĆL
stvu
Mesečno poročilo o Količina, vrednost in povprečne ce- Spremljanje
cenah
kmetijskih ne za izbrane kmetijske proizvode. cen v kmetijproizvodov pri proizstvu
vajalcih

Preteklo
četrtletje

ZS/2.3

Mesečno poročilo o Proizvajalčeve cene za izbrane reproizvajalčevih ce- prezentante industrijskih izdelkov.
nah industrijskih izdelkov
CENE-41/M

Med
15.
preteklega
In 15. tekočega me-

Izbrani poslov- 7. v meni subjekti s po- secu
dročja rudarstva in predelovalnih dejavnosti

ZS/2.4

Polletno poročilo o Cene stanovanj za 1 m3 stanovanj- Spremljanje
PL
cenah novih stano- ske površine, struktura cene.
cen novih stavanj
novanj
GRADB-41/PL

Preteklo
polletje

ZS/2.5

Mesečno poročilo o Cene v trgovini na debelo za Izbra- Izračun indek- M
cenah industrijskih ne reprezentante industrijskih iz- sov cen na deizdelkov v trgovini na delkov.
belo
debelo
CENE-21/M

Tekoči
mesec

ZS/2.6

Polletno poročilo o
nabavnih in prodajnih cenah, razliki v
ceni in prometnem
davku v trgovini na
drobno:
- kmetijskih proizvodov
CENE-11/PL
- industrijskih živilskih proizvodov
CENE-12/PL
- neživilskih proizvodov
CENE-13/PL
Mesečno poročilo o
cenah na drobno za
kmetijske proizvode
CENE-11/M

Podjetja s področja gradbeništva in enote
drugih podjetij,
ki imajo podatke
30. 1.
30. 7.
Izbrani poslovni subjekti v trgovini na debelo med 23. in
25. v mesecu
opazovalcu cen
Izbrani poslovni subjekti v trgovini
na
drobno
30. 4.
30. 10.
opazovalcu cen

ZS/2.2

ZS/2.7

Z S/2 .8

ZS/2.9

ZS/2.10

Nabavne in prodajne cene,'razlika v
ceni in prometni davek v trgovini
na drobno za izbrane reprezentante živilskih in neživilskih proizvodov.

Izračun indeksov cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih

Spremljanje gi- PL
banja nabavnih
cen, razlike v
ceni In prometnega davka

Pretekli
mesec

April
oktober

Najpogostejše cene na drobno v Izračun indek- 2 x M
trgovini na živilskem trgu za približ- sov cen na
no 40 kmetijskih proizvodov v dolo- drobno
čenem številu mest za izračunavanje reprezentativnih cen.

Tekoči
mesec

Prodajne cene v trgovini na drobno Izračun indekza Izbrane reprezentante Industrij- sov cen na
skih živilskih proizvodov v izbranih drobno
mestih.

Tekoči
mesec

Prodajne cene v trgovini na drobno Izračun indek- M
za izbrane reprezentante neživil- sov cen na
skih proizvodov v izbranih mestih, drobno

TekočI
mesec

Mesečno poročilo o Cene na drobno za izbrane repre- Izračun indek- M
cenah na drobno za zentante obrtnih, komunalnih, pro- sov cen na
storitve
metnih in drugih storitev.
drobno
CENE-14/M

Tekoči
mesec

Mesečno poročilo o
prodajnih cenah na
drobno za industrijske živilske proizvode
CENE-12/M
. Mesečno poročilo o
prodajnih cenah na
drobno neživilskih
proizvodov
CENE-13/M

7

Izbrani poslovni subjekti s področja kmetijstva
10. 1.
11. 4.
11. 7.
10. 10
Dokumentacija
Zavoda RS za
statistiko

Izbrani poslovni subjekti v trgovini na drobno in na tržnicah med 1. in 7.
ter med 18. in
25. v mesecu
opazovalcu cen
Izbrani poslovni subjekti v trgovini na drobno med 17. in
19. v mesecu
Izbrani poslovni subjekti v trgovini na drobno med 3. in 12.
v mesecu
opazovalcu cen
Izbrani poslovni subjekti, ki
opravljajo obrtne, komunalne,
prometne in
druge storitve
med 20. in 22. v
mesecu
opazovalcu cen

31. 1.
29. 4.
29. 7.
31. 10.

15. v mesecu

15. 3.
15. 9.

11. v mesecu

15. 1.
15. 7.

Zadnji
delovni
dan v mesecu

Zadnji
delovni
dan v mesecu
Zadnji
delovni
dan v mesecu
Zadnji
delovni
dan v mesecu

poročevalec, št. 17

Zap.
it.

Raziskovanje
Ima/Oznaka

ZS/2.11

Indeksi cen življenj- Indeksi cen življenjskih potrebščin Spremljanje
skih potrebščin
po skupinah, po namenu porabe cen življenjskih
(prehrana, tobak in pijača, obleka potrebščin
in obutev, stanovanje, higiena in
zdravje, kultura in razvedrilo, promet in ptt) na podlagi cen v trgovini
na drobno za izbrane reprezentante proizvodov in storitev v izbranih
mestih.

ZS/2.12

Indeksi povprečnih
vrednosti izvoza in
uvoza
četrtletno
Mesečno poročilo o
cenah gostinskih storitev
CENE-31/M

ZS/2.13

Vsa bina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kdaj Rezultati
Tekoči
mesec

Dokumentacija Zadnji
Zavoda RS za delovni
statistiko
dan v mesecu

Izračun agregiranih indeksov pov- Spremljanje
ĆL
prečnih vrednosti izvoza in uvoza cen v zunanji
po sektorjih standardne mednarod- trgovini
ne trgovinske klasifikacije.

marec
maj
avgust
november

Dokumentacija 30. 5.
Zavoda RS za
statistiko

Cene v gostinstvu za izbrane repre- Izračun indekzentante izvenpenzionskih storitev. sov cen v gostinstvu

Tekoči
mesec

Izbrani poslovni subjekti v gostinstvu med
13. in 16. v mesecu
opazovalcu cen
Izbrani poslovni subjekti v gostinstvu
10. 1.
10. 4.
10. 7.
10. 10
Izbrani poslovni subjekti,
1. 4.
opazovalcu cen

ZS/2.14 Trimesečno poročilo Cene penzionskih storitev v izbranih Spremljanje gi- ĆL
banja cen peno cenah penzionskih hotelih
zionskih stostoritev
ritev
CENE 33/ĆL

Preteklo
četrtletje

L
ZS/2.15 Letno poročilo o ce- Cena komunalnih storitev in najemnine Spremljanje
nah komunalnih sto- za poslovne prostore za poslovne sub- cen komunalnih
storitev
ritev za poslovne jekte
subjekte
CENE-17
ZS/3 STATISTIKA RUDARSTVA, PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI IN OSKRBE Z ELEKTRIKO
M
ZS/3.1 Mesečno poročilo in- Proizvodnja, realizacija in zaloge proiz- Spremljanje
vodov; poraba in zaloga surovin ter go- mesečnih gidustrije
riv, poraba električne in toplotne ener- banj industrijIND-1/M
gije; število zaposlenih; problematika ske
proizpodjetij.
vodnje

ZS/3.2

ZS/3.3

ZS/3.4

Letno poročilo indu- Vsako leto: proizvodnja, realizacija in
zaloge proizvodov v merskih enotah in
strije
vrednost realizacije po nomenklaturi
IND-21
proizvodov; zaposleni in delovne ure;
podatki o izmenah; agregati v elektrarnah; pogonski stroji in motorji; poraba
električne energije po tehnološkem namenu; izkoriščanje zmogljivosti prek
proizvodov (dosežena in možna proizvodnja); spremembe v proizvodnem
programu; Izvoz in uvoz; kooperacija;
inovacijska dejavnost in transfer tehnologije. Periodično: fluktuacija zaposlenih po stopnji strokovne izobrazbe;
znaki tehničnega napredka in druge
aktualne informacije
Letno poročilo obrti Proizvodnja in realizacija proizvodov In
storitev; zaposleni, delovne ure in izOBRT-21
mene; motorji in naprave; poraba električne energije po tehnološkem namenu; nakup, poraba in zaloge energije in
goriva.
Letno poročilo o obrti v zasebnem sektorju brez pravnih oseb
OBRT-3

poročevalec, št. 17

20.2.
20. 5.
20. 8.
20. 11.

20. 4.

Pretekli
mesec

Poslovni sub- 20. v mejekti s področja secu
industrije in rudarstva in enote drugih poslovnih subjektov. ki se ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo 08. v mesecu

Spremljanje
L
stanja na področju industrije

Preteklo
leto

Poslovni sub- 30.9.
jekti s področja
industrije in rudarstva in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z industrijsko
proizvodnjo
15. 3.

Spremljanje
L
stanja na področjih dejavnosti, ki se
opravljajo na
obrtni način

Pretkelo
leto

Pravne osebe, 30. 6.
ki opravljajo
dejavnost na
obrtni način in
obrtne enote
drugih pravnih
oseb
31. 3.

Spremljanje
stanja na področjlh dejavnosti, ki se
opravljajo na
obrtni način

Preteklo
leto

Pristojni uprav- 30. 6.
ni organi
31. 3.

Lastniki, solastniki in zaposleni v zasebnem sektorju brez pravnih oseb; zaposleni in njihova strokovna izobrazba;
delo v zasebnem sektorju kot postranski poklic.

8

Zap.
It.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

ZS/3.5

Letna bilanca eiek- Proizvodnja, lastna poraba in dobava
trične energije
poslovnim subjektom za prenos in diIND-4a
stribucijo električne energije, uvoz, izIND-4b
voz; prodaja pomembnejšim odjemalcem idr.

ZS/3.6

ZS/3.7

ZS/3.8

Vsebina

Namen

Periodika
lzvajan|a

Spremljanje
proizvodnje,
nabave, dobave
in porabe električne energije

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podakte In kdaj Rezultati
Poslovni sub- 15.3.
Preteklo
leto
jekti, ki izvajajo
distribucijo
električne energije in industrijske elektrarne
5. 2.

Načrtovana in porabljena sredstva
ter načrtovana in opravljena dela
geološko-rudarskih raziskovanj za
mineralne surovine in podzemeljske vode; lokacija in vrsta ležišča in
nahajališča, načrtovana in porabljena sredstva po virih financiranja
(lastna sredstva, združena sredstva, krediti - domači in zunanji,
vlaganja tujih oseb idr.) In po oblikah raziskovanja (za osnovno in za
podrobno raziskovanje); obseg in
vrednost načrtovanih in opravljenih del po vrstah del.
Poročilo o uporabi Število strojev, njihova zmogljivost
zmogljivosti v indu- in vrednost po nomenklaturi; razstriji IND-K od leta pored strojev po izmerah in dejanske delovne ure strojev na karakte1994 dalje
rističen dan za konkretno podjetje;
možen in dosežen sklad ur strojev v
opazovanem letu; vzroki nezadostne uporabe zmogljivosti; procesni
računalniki idr.

Spremljanje
L
geološkorudarskih raziskovanj

Preteklo
leto
maj

Poslovni sub- 30. 7.
jekti, ki so nosilci vlaganja
pri raziskovanjih mineralnih
surovin in podzemeljskih voda 30. 3.

Spremljanje
5L
zmogljivosti in
izkoriščenosti
delovnih priprav

Preteklo
leto

Popis obrti od leta Vrsta dejavnosti; zaposleni, lastniki
in družabniki; število, velikost,
1997 dalje
vrednost, opremljenost in starost
poslovnih prostorov; število, vrednost, starost, tehnične zmogljivosti
opreme; poraba energije in goriv;
finančno poslovanje; idr.

10 L
Spremljanje
stanja na področjih dejavnosti, se opravljajo na obrtni
način

Preteklo
leto

Poslovni sub- 5. 4.
jekti s področja
rudarstva in industrije in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo 15. 9.
Poslovni sub- 31. 12.
jekti, ki opravljajo dejavnost
na obrtni način
30. 5. 1996

Letno poročilo o
stroških geološko rudarskih raziskovanj
GRR

Z S/4. STATISTIKA KMETIJSTVA IN RIBIŠTVA
Poslovni subjekti s področja
kmetijstva 5.
v mesecu
Poslovni subjekti s področja
ribištva, pristojni upravni organi 6. v mesecu
Klavnice 6.
v mesecu

ZS/4.1

Mesečno poročilo o
realizaciji pridelave
podjetij v kmetijstvu
KME-TRG-33/M

Prodaja kmetijskih proizvodov v Spremljanje re- M
količini in vrednosti, po proizvodih alizacije kmetijin skupinah proizvodov lastne pri- ske pridelave
delave.

Pretekli
mesec

Z S/4.2

Mesečno poročilo o Ulov plavih rib, drugih rib, rakov, Spremljanje
M
zakolu živine v klav- mehkužcev in škojk in gojenje rib morskega ribonicah KME-61/M
in školjk.
lova in ribogojstva

Pretekli
mesec

ZS/4.3

Mesečno poročilo o Število zaklane živine po vrstah in Spremljanje za- M
zakolu živine v klav- kategorijah, masa žive in zaklane kola živine
nicah
živine, klavnost živine ter uvoz živine za klanje.

Pretekli
mesec

ZS/4.4

Letno poročilo o za- Število in masa zaklane živine po
klani živini v gostin- vrstah.
*
skih obratih v lasti
občanov KME-52-1
Trimesečno poročilo število in promet prašičev po katekmetijskih podjetij o gorijah in namenu reje. Organiziraštevilu prašičev in or- no pitanje.
ganiziranem pitanju
živine KME-54/ĆL

Spremljanje za- L
kola živine

Preteklo
leto

Pristojni veteri- 4. 2.
narski inšpektorati 10. 1.

Spremljanje ži- ČL
vinoreje

Preteklo
četrtletje

Poslovni subjekti, ki redijo
prašiče oziroma organizirajo
pitanje živine
5. 1.
5. 4.
5. 7.
5. 10.
Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov in Republiška geodetska uprava
15. 4.

ZS/4.5

ZS/4.6

Poročilo o kmetijskih Kmetijska zemljišča po lokaciji, po- Spremljanje
rastlinske prizemljiščih KME-20a, vršini. rabi in uporabi.
delave
KME-20b

9

31. 3.

26. v
mesecu
5. v
secu
20. v
secu
22. v mesecu

27. 1.
27. 4.
27. 7.
27. 10.

15. 5.

poročevalec, št. 17

Zap.
it.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

ZS/4.7

Poročilo o zasejanih
površinah med jesensko setvijo - stanje
15. decembra KME21 a
KME-21b

ZS/4.8

Poročilo o površinah Raba zemljišč, zasejana zemljišča, Spremljanje
in nasadih ob koncu sadno drevje in vinski trsi, pričako- rastlinske prideiave
spomladanske setve vani pridelek pšenice.
- stanje 31. maja
KME-22a
KME-22b

ZS/4.9

Letno poročilo o pri- Površine, obseg pridelave zelenja- Spremljanje
delavi zelenjave in ve in cvetja v zaščitenem prostoru rastlinske prideiave
cvetja v zaščitenem ter poraba energije.
prostoru
KME-23

Z S/4.10

Poročilo o pričakova- Pričakovani pridelki pšenice in dru- Spremljanje
nih pridelkih zgod- gih strnih žit ter zgodnjega sadja, rastlinske prinjih posevkov in sadeiave
dja - stanje 20. junija
KME-31a
KME-31b

ZS/4.11

Poročilo o pričakovanih pridelkih pomembnih poznih posevkov - stanje 10.
avgusta
KME-32-1a
KME-32-1b

poročevalec, št. 17

Vsebina

Namen

Zasejana zemljišča, poraba in zalo- Spremljanje
ge mineralnih gnojil v podjetjih in rastlinske prizadrugah Preskrba kmetov z re- deiave
produkcijskim materialom.

Pričakovani pridelki pomembnej- Spremljanje
ših poznih posevkov: koruza, slad- rastlinske prikorna pesa, silažna koruza, deiave
krompir.

10

Periodika
Izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kda| Rezultati
Opazovano Poslovni sub- 17. 1.
leto
jekti s področja
kmetijstva, in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s kmetijskim pridelovanjem, ter Kmetijska svetovalna služba pri
Republiški
upravi za pospeševanje
kmetijstva
15. 12.
Opazovano Poslovni sub- 10. 7.
leto
jekti s področja
kmetijstva, in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s kmetijskim pridelovanjem ter Kmetijska svetovalna služba pri
Republiški
upravi za pospeševanje
kmetijstva 31.
5.
Poslovni sub- 20. 4.
Preteklo
leto
jekti s področja
kmetijstva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem cvetja
in vrtnin v zaščitenih prostorih 7. 2.
Opazovano Poslovni sub- 17. 7.
leto
jekti s področja
kmetijstva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zgodnjih posevkov
ter Kmetijska
svetovalna
služba pri Republiški upravi
za pospeševanje kmetijstva
20. 6.
Opazovano Poslovni sub- 1.9.
leto
jekti s področja
kmetijstva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem poznih posevkov
ter Kmetijska
svetovalna
služba pri Republiški upravi
za pospeševanje kmetijstva
10. 8.

sr-

Raziskovani«
Ima/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

ZS/4.12

Poročilo o doseženih
pridelkih zgodnjih
posevkov in zgodnjega sadja - stanje 15.
avgusta
KME-32a
KME-32b

Doseženi pridelki pšenice, drugih Spremljanje
strnih žit in zgodnjega sadja. Pride- rastlinske prilovanje semenske pšenice in name- delave
ravana setev pšenice.

ZS/4.13

Poročilo o pričakova- Pričakovani pridelki pomembnej- Spremljanje
nih pridelkih poznih ših poznih posevkov, sadja in rastlinske priposevkov, sadja in grozdja.
delave
grozdja - stanje 5.
septembra
KME-33-1a
KME-33-1b

Z S/4 .14

Poročilo o doseženih
pridelkih poznih posevkov, sadja in grozdja - stanje 10. novembra
KME-33a
KME-33b

ZS/4.15

Poročilo o doseženih Doseženi pridelki in predelava juž- Spremljanje
pridelkih južnega sa- nega sadja.
rastlinske pridja - stanje 15. janudelave
arja
KME-34a
KME-34b

ZS/4.16

Anketa o številu živi- Število in promet govedi, prašičev, Spremljanje ži- L
ne - stanje 31. de- konj, ovac, perutnine, koz in kun- vinoreje
cembra
cev, prireja mleka, volne in jajc.
KME-51-2

ZS/4.17

Letno poročilo o živi- Število živine po vrstah in kategori- Spremljanje ži- L
jah, število čebeljih panjev, bilanca vinoreje
noreji
živine, uvoz živine, živalska prireja.
KME-51-2a

Doseženi pridelki poznih posevkov, Spremljanje
poznega sadja in grozdja. Pridela- rastlinske priva sadja in grozdja. Pridelava se- delave
menskega in sadilnega materiala
pri poslovnih subjektih.
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Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kdaj Rezultati
Opazovano Poslovni subleto
jekti s področja
kmetijstva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zgodnjih posevkov
ter Kmetijska
svetovalna
služba pri Republiški upravi
za pospeševanje kmetijstva
15. 8.
Opazovano Poslovni subleto
jekti s področja
kmetijstva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem zgodnjih posevkov
ter Kmetijska
svetovalna
služba pri Republiški upravi
za pospeševanje kmetijstva
5. 9.
Opazovano Poslovni subleto
jekti s področja
kmetijstva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem poznih posevkov
ter Kmetijska
svetovalna
služba pri Republiški upravi
za pospeševanje kmetijstva
10. 11.
Poslovni subPreteklo
leto
jekti s področja
kmetijstva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s pridelovanjem južnega sadja ter
Kmetijska svetovalna služba
pri Republiški
upravi za pospeševanje
kmetijstva 15.
1.
31. 12.
Izbrana krnečka gospodarstva, Republiška govedorejska služba
1.1.-15. 1.
Poslovni
sub31. 12.
jekti s poročja
kmetijstva, in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z živinorejo
15. 1.

15. 9.

30. 9.

20. 12.

10,2.

25. 3.

25.3.

poročevalec, št. 17

Obdobje i
kritični
datum
Preteklo
leto

Zap.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

ZS/4.18

Letno poročilo po- Zaposlene osebe, zmogljivost ob- Spremljanje
slovnih subjektov s jektov in naprav, kmetijski stroji, kmetijske pripodročja kmetijstva bilanca pšenice in koruze, poraba delave
mineralnih gnojil in sredstev za varKME-71
stvo rastlin; poraba goriv, maziv in
električne energije.

ZS/4.19

Letno poročilo o ribičih in sredstvih za
morsko ribištvo
KME-61 I

Zaposlene osebe v podjetjih, ribiči, Spremljanje
za
plovna sredstva in oprema; zmog- sredstev
ljivost ladij, leto zgraditve, moč mo- morsko ribištvo
torjev, vrsta ribiške opreme.

Preteklo
leto

Z S/4 .20

Letno poročilo o
sladkovodnem ribogojstvu in ribištvu
KME-62
Letni indeksi fizičnega obsega kmetijske
pridelave

Zaposlene osebe v podjetjih. Ribogojnice za krape in postrvi. Prireja
tržnih rib in mladic ter ulov rib.
Plovna sredstva in oprema.
Indeksi kmetijske pridelave po skupinah in podskupinah - skupaj in
po sektorjih.

Spremljanje ri- L
bogojstva in ribolova

Preteklo
leto

Spremljanje
kmetijske pridelave

Preteklo
leto

ZS/4.22

Obračun živalske pri- Prirastek živine, prireja mesa. mle- Spremljanje
kmetijske prireje
ka, jajc. volne in medu.
delave

Preteklo
leto

Dokumentacija 25. 4.
Zavoda RS za
statistiko

ZS/4.23

Popis kmetijstva od I. Osnovne zmogljivosti, zemljišča,
1997 dalje
število dreves, število živine, zgrad(poseben zakon)
be in oprema, člani gospodinjstva
in delovna sila, agrotehnika. Priprava popisa in nastavitve registra,

15. 5.

Nosilci kmečkih gospodarstev popisovalcem
15. 5.-31. 5.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 24.4.
jekti s področja
vodnega gospodarstva in
kmetijstva
1. 3.
Zavod za goz- 25. 4.
dove in Gozdarski inštitut,
sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov, pristojni upravni organi
15. 4.
Zavod za goz- 25. 4.
dove in Gozdarski inštitut
15. 4.

ZS/4.21

Vsebina

Namen

Periodika
Izvajanja

Spremljanje os- 10L
novnih značilnosti kmetij
Nastavitev registra

Letno poročilo o na- Zajemanje vode in vrste izvirov in Spremljanje
sistemov, število uporabnikov si- namakalnih simakalnih sistemih
stemov, objekti in namakalne na- stemov
VOD-4
prave. način namakanja in namakane površine, doseženi pridelek na
namakanih površinah družbenega
sektorja idr.
ZSIS. STATISTIKA GOZDARSTVA IN LOVA

ZS/4.24

Kdo mora dati
podatke in kdaj
Poslovni subjekti s področja
kmetijstva, in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo
7. 2.
Poslovni subjekti s področja
ribištva ter pristojni upravni
organi
26. 2.
Poslovni subjekti s področja
ribištva
31.3.
Dokumentacija
Zavoda RS za
statistiko

Rezultati
20.4.

31.3.

30. 4.

10. 1.
prvi rezultati 20.
5.
končni
rezultati

31. 6. prvi
rezultati
končni
rezultati
po 6. mesecih

ZS/5.1

Letno poročilo o go- Gojitvena in varstvena dela v goz- Spremljanje
spodarjenju z gozdo- du, posek po vrstah gozdov in vr- gospodarjenja
vi, GOZD/L
stah dreves, redne ter sanitarne z gozdovi
sečnje, proizvodnja in prodaja
gozdnih sortimentov v vseh gozdovih, stranski gozdni proizvodi,
gozdne prometnice, ločeno po lastništvu gozdov.

L

Preteklo
leto

ZS/5.2

Letno poročilo o Opožarjena površina po vrstah Spremljanje
L
gozdnih
požarih, gozdov, vzroki požarov, izguba les- gozdnih poGOZD/FF
ne mase; ločeno po lastništvu žarov
gozdov.

Preteklo
leto

ZS/5.3

Poročilo o gozdovih, Površina gozdov po vrstah sesto- Spremljanje
GOZD/P
jev, spremembe površin po vzrokih stanja gozdov
sprememb, obliki gospodarjenja,
biomasa, lesna zaloga, prirastek,
etat, velikosti parcel; ločeno po
lastništvu gozdov.

Preteklo
leto

Zavod za goz- 25. 4.
dove in Gozdarski inštitut
15. 4.

ZS/5.4

Letno poročilo o me- Opremljenost s stroji, poraba enerhanizaciji in porabi gije in struktura opravljenih delovenergije v gozdar- nih ur po vrsti gozdnih del.
stvu, GOZD/E

Spremljanje
L
porabe energije in mehanizacije

Preteklo
leto

Poslovni sub- 15. 6.
jekti, ki izvajajo
gozdna dela
15. 4.

ZS/5.5

Letno poročilo o
upravljanju s prosto
živečim živalstvom,
LOV-11

Spremljanje
L
upravljanja populacij divjih živali

Preteklo
leto

Zavod za gozdove Slovenije,
poslovni subjekti s področja
lovstva, lovske
družine, pristojni upravni
organi
31. 5.

poročevalec, št. 17

Struktura odstrela po ekoloških
enotah, ocena številčnosti vrst, lovski objekti, lovne površine, lovci,
ohranitev, obnova in izboljšanje
habitatov
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Raziskovani«
Ime/Oznaka

ZS/5.6

Letno poročilo o po- Količina in sortimentna struktura Spremljanje seseku
gozdnega po drevesnih vrstah
čenj v gozdovih
drevja

ZS/5.7

Poročilo o zdravstvo- Osutost drevesnih kroženj, prira- Spremljanje
nem stanju gozdov stek po stopnjah osutosti, (oliarne zdravstvenega
in talne analize
stanja gozdov

Vsebina

Namen

Periodika
Izvajanja

Obdob|e ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kda| Rezultati
Preteklo le- Lastniki
to, 31.1.
gozdov

Lin 5L

, 2S/6. STATISTIKA GRADBENIŠTVA IN STANOVANJ
Mesečno poročilo o Vrednost opravljenih del, vrednost Spremljanje
ZS/6.1
izvajanju gradbenih pogodb, število zaposlenih in števi- gradbene dedel v državi, GRADB- lo opravljenih ur na gradbiščih.
javnosti
21 a/M

25. 4.

Preteklo
leto

Gozdarski
štitut
15. 4.

in- 25. 4.

Od 1. 1. do
konca preteklega meseca

Poslovni sub- 8. v najekti s področja slednjem
gradbeništva in mesecu
enote drugih
poslovnih subjektov. ki izvajajo gradbena
dela 25. v mesecu

ZS/6.2

Trimesečno poročilo
o izvajanju gradbenih
del v državi, GRADB21 b/ČL

ČL
Vrednost opravljenih del po vrstah Spremljanje
gradnje, vrednost pogodb, Število gradbene dezaposlenih in število opravljenih ur javnosti
na gradbiščih, število in površina
dokončanih stanovanj, število nedokončanih stanovanj.

Od 1. 1. do
konca preteklega četrtletja

Poslovni subjekti s področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena
dela
25. 1.
25. 4.
25. 7.
25. 10.

20.2.
20. 5.
20. 8.
20. 11.

ZS/6.3

Trimesečno poročilo
o izvajanju gradbenih
del v tujini ter projektiranju, inženiringu in
tehničnem svetovanju pri graditvi objektov v tujini, GRADB33/ĆL

Vrednost opravljenih del po vrstah
gradnje, od tega vrednost porabljenega materiala in opreme, proizvedene v R Sloveniji, vrednost pogodb, število zaposlenih na gradbiščih v tujini; vrednost pogodb in
opravljenih storitev za projektiranje. inženiring in tehnično svetovanje, število zaposlenih.

ČL
Spremljanje
gradbene dejavnosti in storitev pri graditvi
objektov v tujini

Od 1. 1. do
konca preteklega četrtletja

15. 5.
15. 7.
15. 10.
15. 1.

ZS/6.4

Letno poročilo o
gradbenem objektu,
GRADB-11, (GRADB12
kontrolnik),
GRADB-11 a,
(GRADB-12a kontrolnik)

Lokacija in velikost objekta, vrednost opravljenih del, opremljenost
stavb z napeljavami, število in površina dokončanih in nedokončanih
stanovanj, vrsta dokončanih stanovanj, površina poslovnih prostorov
idr.

Spremljanje
gradbene dejavnosti in bilanca stanovanjskega
sklada

Preteklo
leto

Poslovni subjekti s področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena
dela in storitve
v tujini
15. 4.
15. 6.
15. 9.
15. 12.
Poslovni subjekti s področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena
dela
20. 2.
Pristojni upravni organ
15. 1.
Pristojni upravni organ in poslovni subjekti,
ki vodijo dokumentacijo o rušenju 31. 1.
Dokumentacija
Zavoda RS za
statistiko

Lokacija stavbe, vzrok rušitve, število Bilanca stano- I.
in površina stanovanj po vrsti, oprem- vanjskega
ljenosti z napeljavami in pomožnimi sklada
prostori idr.

ZS/6.5

Letno poročilo o rušitvah in spremembah
namembnosti stavb
in stanovanj
GRADB-71

ZS/6.6

Bilanca stanovanj- Število in velikost stanovanj, opremljeskega sklada
nost z napeljavami za centralno kurjavo, vodovod in električni tok, opremljenost s kopalnicami.

ZS/6.7

I.
Poročilo o porabi Vrednost in količina porabljenega Spremljanje
gradbenega in po- gradbenega in pogonskega materiala. stanja gradbegonskega materiala
ne dejavnosti
GRADB-13

Preteklo
leto

Poslovni sub- 15.8.
jekti s področja
gradbeništva in
enote drugih
poslovnih subjektov, ki izvajajo gradbena
dela 1. 4.

ZS/6.8

Polletno poročilo o Stroški gradbenih, obrtniških in insta- Spremljanje gi- PL
gibanju gradbenih lacijskih del po izbranih pozicijah za banja gradbestanovanjsko gradnjo.
stroškov
nih stroškov
GRADB-IGS/PL

31.3.
30.9.

Poslovni sub- 10.5.
jekti, ki izvajajo 10.11.
gradbena deia
10. 4.
10. 10.

Spremljanje
I.
stanja na področju stanovanjskega standarda.
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leto

20.6.

31.12.

30. 4.

30.6.

poročevalec, št. 17

Zap.
it.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

ZS/7. STATISTIKA PROMETA IN ZVEZ
ZS/7.1

Mesečno poročilo o Prevoz potnikov v domačem in medna- Spremljanje že- M
železniškem prevozu rodnem prevozu - število potnikov in lezniškega prePROM-Ž/M-11
potniški kilometri. Prevoz blaga v no- voza
tranjem in mednarodnem prevozu v tonah in tonskih kilometrih. Zaposleni.

Pretekli
mesec

Slovenske že- 30. v meleznice, 10. v secu
mesecu

ZS/7.2

Mesečno poročilo
morski plovbi
PROM-P/M-11

M
Število in zmogljivosti prevoznih sred- Spremljanje
stev po vrstah. Prevožena pot prevoz- morske plovbe
nih sredstev. Prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prevozu - število potnikov in potniške milje. Prevoz
blaga v domačem in mednarodnem
prevozu - v tonah in tonskih miljah.
Zaposleni.

Pretekli
mesec

Poslovni sub- 12. v mejekti, ki oprav- secu
Ijajo
prevoz
potnikov in blaga v morski
plovbi 10. v mesecu

ZS/7.3

Prijava o priplutju
odplutju ladij
PROM-P/M-31a
PROM-P/M-31b

Promet ladij v linijski in prosti plovbi po Spremljanje luštevilu, BRT in NRT. Promet ladij po škega prometa
vrstah, zastavah in državah priplutja in
odplutja. Prevoz potnikov po državah
vkrcanja in izkrcanja in zastavah prevoznikov. Prevoz blaga po državah vkrcanja in izkrcanja in zastavah prevoznikov.

Pretekli
mesec

Pristaniške ka- 30. v mepitanije 5. v me- secu
secu

ZS/7.4

Mesečno poročilo
zračnem prevozu
PROM-Z/M-11

Število in zmogljivosti letal. Izkorišče- Spremljanje
nost letal. Prevoz potnikov v domačem zračnega prein mednarodnem prometu - število voza
potnikov in potniški kilometri. Prevoz
tovora v domačem in mednarodnem
prometu - tone in tonski kilometri. Zaposleni.
Mesečno poročilo o Promet domačih in tujih letal po vrstah Spremljanje leprometu na letališčih prometa. Prevoz potnikov, tovora in tališkega propošte. Zaposleni.
meta
PROM-Z-M-21

Pretekli
mesec

Poslovni sub- 12. v mejekti, ki oprav- secu
Ijajo zračni prevoz 10. v mesecu

Pretekli
mesec

Poslovni sub- 12. v mejekti, ki oprav- secu
Ijajo letališke
storitve 10. v
mesecu

Pretekli
mesec

Poslovni sub- 30. v mejekti, ki oprav- secu
Ijajo cestni prevoz 10. v me-^
secu

Pretekli
mesec

Carinarnice in
carinske izpostave za blagovni ter policijski mejni organi za potniški
mejni prevoz
10. v mesecu
Carinarnice in
carinske izpostave za blagovni ter policijski mejni organ za potniški
mejni prevoz
10. v mesecu
Carinarnice 10.
v mesecu

ZS/7.5

ZS/7.6

Mesečno poročilo
cestnem prevozu
PROM-C/M-11

ZS/7.7

Mesečno poročilo o
mejnih prehodih v
cestnem prometu,
mednarodni in meddržavni promet
PROM-C/M-31

Število in zmogljivost prevoznih sred- Spremljanje
stev po vrstah. Prevožena pot prevoz- cestnega prenih sredstev. Prevoz potnikov v doma- voza
čem in mednarodnem prevozu - število potnikov in potniški kilometri. Prevoz tovora v domačem in mednarodnem prevozu - tone in tonski kilometri.
Zaposleni.
M
Število vozil po vrstah in državah, v Spremljanje
katerih so vozila registrirana, število mejnega cestpotnikov v potniških in tovornih vozilih. nega prometa
Tranzit tovornih vozil po državah, v katerih so vozila registrirana. Tone blaga
v tovornih vozilih.

ZS/7.8

Mesečno poročilo o
mejnih prehodih v
cestnem prometu,
obmejni promet
PROM-C/M-32

število vozil po vrstah in državah, v
katerih so vozila registrirana, število potnikov potniških in tovornih
vozilih. Tone blaga v tovornih vozilih.

Spremljanje
obmejnega
cestnega prometa

Pretekli
mesec

ZS/7.9

Poročilo o mejnem
prometu potnikov z
vlaki, letali, ladjami
PROM-Ž/M-3
PROM-Z/M-3
PROM-P/M-3

Prihod in odhod potnikov v rednem Spremljanje
in obmejnem prevozu v železni- drugega mejškem, zračnem in pomorskem pre- nega prometa
vozu.

Pretekli
mesec

ZS/7.10

Mesečno poročilo o Število in zmogljivost prevoznih Spremljanje
sredstev po vrstah. Prevožena pot mestnega premestnem prevozu
prevoznih sredstev. Prevoz potni- voza
PROM-M/M-11
kov po vrstah vozil. Zaposleni.

Pretekli
mesec

ZS/7.11

M
Mesečno poročilo o Prepeljani potniki, čas obratovanja, Spremljanje
prevoza z žičniprevozu z žičnicami prihodki.
cami
PROM-ŽVM-11

Pretekli
mesec
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Poslovni subjekti, ki opravIjajo
mestni
prevoz potnikov 10. v mesecu
Upravljalci žičnic 10. v mesecu

30. v mesecu
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30. v mesecu

12. v mesecu

30. v mesecu
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ZS/7.12

Mesečno poročilo o Količina transportiranega plina v Spremljanje
plinovodih
domačem
in mednarodnem prome- plinovodnega
PROM-PL/M-11
tu v m3 in kilometrih. Zaposleni.
transporta

Pretekli
mesec

2S/7.13

Mesečno poročilo o
prekladanju v lukah,
pristaniščih in drugih
tovornih postajah
PROM-PR/M-11

Spremljanje
pomožnih prometnih dejavnosti

Pretekli
mesec

Spremljanje
poštnih in telekomunikacijski^ storitev

Pretekli
mesec

Poslovni sub- 12. v mejekti, ki oprav- secu
ljajo poštne in
telekomunikacijske storitve
10. v mesecu

Preteklo
leto

Poslovni sub- 30. 4.
jekti, ki izvajajo
prevoz potnikov in blaga v
morski plovbi

31. 12.

Pristaniške ka- 15. 5.
pitanije
15. 4.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 1. 4.
jekti, ki opravljajo
zračni
prevoz
10. 3.

ZS/7.14

ZS/7.15

ZS/7.16

ZS/7.17

število in zmogljivost prekladalnih
sredstev. Preložene in premanipulirane tone blga po operacijah in vrsti manipulacije. Prekladanje blaga
z zabojniki in Število prekladanih
zabojnikov in prevoznih sredstev.
Zaposleni.
Mesečno poročilo o Poštni in telefonsko-telegrafski
PTT prometu
promet v domačem in mednarodPROM-PTT/M-11
nem prometu. Zaposlni.

Letno poročilo
morski plovbi
PROM-P-11

o Prevozna sredstva po vrstah in Spremljanje
zmogljivostih. Izkoriščenost pre- morske plovbe
voznih sredstev. Prevoz potnikov v
domačem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniške
milje. Prevoz blaga v domačem in
mednarodnem prometu - tone in
tonske milje. Prihodki in devizno
poslovanje. Nakup in poraba goriva
in maziva. Prevoz zabojnikov po velikosti zabojnikov v domačem in
mednarodnem prometu. Prevoz
blaga z zabojniki v domačem in
mednarodnem prometu. Prevoz
prevoznih sredstev v domačem in
mednarodnem prometu.
Letno poročilo o tr- Registrirano ladjevje pomorskega Spremljanje lu- L
govski mornarici in prometa. Prevoz zabojnikov po ve- škega prometa
prevozu zabojnikov v likosti in vrstah prometa. Prevoz
lukah
blaga v zabojnikih.
PROM-P-31
Letno poročilo
število letal po vrstah in zmogljivo- Spremljanje
stih. Izkoriščenost letal. Prevoz zračnega prezračnem prevozu
potnikov na linijah in v domačem in voza
PROM-Z-11
mednarodnem prometu - število
potnikov in potniški kilometri. Prevoz tovora na linijah in v domačem
in mednarodnem prometu - tone
in tonski kilometri. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup in poraba
goriva in maziva. Zaposleni. Tokovi
potnikov in tovora na domačih in
mednarodnih relacijah. Promet domačih letal na tujih letališčih.

Poslovni subjekti, ki opravIjajo plinovodni
transport 10. v
mesecu
Poslovni subjekti, ki opravIjajo pomožne
prometne dejavnosti 10. v
mesecu

12. v mesecu

12. v mesecu

ZS/7.18

Letno poročilo o pro- Prometne zmogljivosti na letališ- Spremljanje le- L
čih. Promet domačih in tujih letal tališkega prometu na letališčih
PROM-Z-21
na letališčih. Promet potnikov in meta
tovora v domačem in mednarodnem prometu po državah in zastavah prevoznikov. Prihodniki in devizno poslovanje. Poraba električne energije, goriva in maziva. Zaposleni.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 25.3.
jekti, ki opravljajo letališke
storitve
10. 3.

ZS/7.19

Letno poročilo o Prevozna sredstva po vrstah, Spremljanje
cestnem prevozu
zmogljivostih in intervalih zmoglji- cestnega prePROM-C-11
vosti. Izkoriščenost prevoznih sred- voza
stev. Prevoz potnikov in potniški
kilometri po razdaljah. Prevoz blaga In tonski kilometri po vrsti blaga. Prevoz blaga in tonski kilometri
po razdaljah. Prihodki in devizno
poslovanje. Nakup ter poraba goriva in maziva. Prevoz zabojnikov po
velikosti v domačem in mednarodnem prometu. Prevoz blaga z zabojniki v domačem in mednarodnem prometu. Prevoz prevoznih
sredstev v domačem in mednarodnem prometu.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 30.4.
jekti, ki opravljajo
cestni
prevoz
15. 3.

15

poročevalec, št: 17

Zap.
«.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

ZS/7.20

Letno poročilo o Prevozna sredstva po vrstah in
cestnem prevozu za zmogljivostih. Izkoriščenost prelastne potrebe
voznih sredstev, prevoženi kilomePROM-C-21
tri skupaj in s potniki oziroma blagom, ter poraba goriva. Prevoz potnikov - število potnikov in potniški
kilometri. Prevoz tovora - tone in
tonski kilometri.
Letno poročilo o ce- Dolžina javnega cestnega omrežja
stah In mostovih
po kategorijah cest in vrsti vozne
PROM-C-41
površine. Število in dolžina cestnih
PROM-C-41a
objektov.

Vsebina

Namen

Periodika
Izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

Spremljanje
cestnega prevoza

Preteklo
leto

Poslovni sub- 30. 4.
jekti, ki opravljajo prevoz za
lastne potrebe
15. 3.

Spremljanje
L
stanja cestnega
omrežja

31. 12.

Prevozna sredstva po vrstah in
zmogljivostih. Izkoriščenost' prevoznih sredstev. Prihodki po vrstah
prevoznih sredstev. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup in poraba
goriva in maziva.
Letno poročilo o pli- Dolžina in zmogljivost plinovodov,
novodih PROM-PL- izkoriščenost zmogljivosti, količina
11
transportiranoga plina po relacijah,
prihodki, poraba električne energije, zaposleni.

Spremljanje
mestnega prevoza

Pteteklo
leto

Spremljanje
plinovodnega
transporta

Preteklo
leto

Republiška di- 30. 4.
rekcija za ceste; občine oz.
lokalne skupnosti
10. 3.
Poslovni sub- 30. 4.
jekti, ki opravljajo
mestni
prevoz
potnikov
10. 3.
Poslovni sub- 20.3.
jekti, ki opravljajo plinovodni
transport 10. 3.

ZS/7.24

Letno poročilo o prekladanju in drugih
storitvah v lukah, pristaniščih in na drugih
tovornih
postajah
PROM-PR-11

Spremljanje
pomožnih prometnih dejavnosti

Preteklo
leto

Poslovni sub- 10. 4.
jekti, ki opravljajo pomožne
prometne dejavnosti 10. 3.

ZS/7.25

Letno poročilo o že- Dolžina prog. Prevozna sredstva po
lezniškem prevozu vrstah in zmogljivostih. IzkoriščePROM-Ž-11
nost prevoznih sredstev. Prevoz
potnikov v domačem in mednarodnem prevozu - število potnikov in
potniški kilometri. Prevoz potnikov
po razdaljah. Prevoz potnikov v
mednarodnem prevozu po državah. Prevoz blaga v domačem in
mednarodnem prevozu v tonah,
tonskih kilometrih in številu pošiljk
ter vrstah blaga. Prevoz blaga po
razdaljah. Prevoz blaga v mednarodnem prometu po državah in vrstah blaga. Kombinirani prevoz po
vrstah blaga. Prevoz zabojnikov po
velikosti zabojnikov v domačem in
mednarodnem prometu. Prevoz
blaga v zabojnikih v domačem in
mednarodnem prometu. Dohodki
in devizno poslovanje. Nakup in
poraba pogonskega goriva in maziva. Zaposleni.
Letno poročilo o pro- Odpotovali potniki, nakladanje in
metu na železniških razkladanje blaga pp vrstah pošiljk.
postajah PROM-Ž-12 Odpotovali potniki, nakladanje in
razkladanje blaga po vrstah blaga
na železniških postajah v izbranih
mestih.

Spremljanje že- L
lezniškega prevoza

Preteklo
leto

Poslovni sub- 30. 4.
jekti, ki opravljajo železniški
prevoz 20. 4.

Spremljanje že- L
lezniškega postajnega prometa

Preteklo
leto

Poslovni sub- 10.5.
jekti, ki opravljajo storitve na
železniških postajah 20. 4.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 15.4.
jekti, ki opravljajo poštne in
telekomunikacijske storitve
1. 4.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 25.4.
jekti, ki opravljajo poštne in
telekomunikacijske storitve
1. 4.

ZS/7.21

ZS/7.22

ZS/7.23

ZS/7.26

Letno poročilo
mestnem prevozu
PROM-M-11

Število in zmogljivost prekladalnih
sredstev po vrstah. Izkoriščenost
sredstev. Preložene in premanipullrane tone blaga po vrsti blaga in
manipulacije. Nabava in poraba pogonskega goriva in maziva. Prihodki in devizno poslovanje. Zaposleni.

PTT sredstva. PTT promet v doma- Spremljanje
čem in mednarodnem prometu po PTT prometa
vrstah storitev. PTT promet po mesecih. Prihodki In devizno poslovanje. Zaposleni.

ZS/7.27

Letno poročilo o PTT
sredstvih, omrežju in
storitvah PROM-PTT11

ZS/7.28

Letno poročilo o eno- PTT sredstva, telefonski naročniki, Spremljanje
tah PTT omrežja promet in zaposleni po izvršilnih PTT prometa
enotah - poštah posamično.
PROM-PTT-18

poročevalec, št. 17
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L

p

č ZS/7.29

Raziskovani«
Ima/Oznaka

Vsebina

Namen

štetje prometa na Število, vrsta in obseg prometa mo- Spremljanje
mednarodnih »E« ce- tornih vozil glede na klasifikacijo cestnega prostah ŠPC-1 od leta Komiteja za notranji transport meta
1995 dalje
Evropske ekonomske skupnosti.

Periodika
lzva|an|a
5L

ZS/8. STATISTIKA NOTRANJE TRGOVINE
ZS/8.1
Mesečno poročilo o Promet in zaloge blaga v trgovini Spremljanje
trgovini na drobno in na drobno in trgovini na debelo za dejavnosti trgona debelo TRG-14/M predhodni in poročevalni mesec vine
ter napoved prometa in zalog blaga
v trgovini na drobno in na debelo v
naslednjem mesecu.

Obdobjtf ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kda| Rezultati
Tekoče leto Republiška ^li- 31.
rekcija za ceste 1997
15. 9. 1996

Pretekli
mesec

ZS/8.2

Mesečno poročilo o
odkupu kmetijskih
proizvodov in lesa od
zasebnih
proizvajalcev
TRG-31/M
TRG-31a/M

Kupovanje oziroma prevzemanje
kmetijskih proizvodov in lesa v količini in vrednosti po proizvodih in
skupinah proizvodov.

Spremljanje
M
odkupa kmetijskih proizvodov in lesa

Pretekli
mesec

ZS/8.3

Mesečno poročilo o
prometu kmetijskih
proizvodov na živilskih trgih TRG-13/M

Količina kmetijskih proizvodov, ki
so jih zasebni proizvajalci prodali
na živilskih trgih, ter povprečna cena teh proizvodov.

M
Spremljanje
prometa kmetijskih proizvodov

Pretekli
mesec

ZS/8.4

Trimesečno poročilo
o trgovini na drobno
in na debelo TRG-15ČL

ĆL
Promet blaga, zaloge, prodajalne Spremljanje
in delavci v trgovini na drobno in dejavnosti trgotrgovini na debelo. Promet na vine
drobno po načinu plačevanja, promet na debelo po vrstah kupcev,
celotni promet po mesecih.

ZS/8.5

Letno poročilo o tr- Promet in zaloge blaga v trgovini Spremljanje
L
govini na drobno po na drobno v količini in vrednosti po dejavnosti trgoproizvodih TRG-12
proizvodih in skupinah proizvodov, vine

Preteklo
ledo

ZS/8.6

L
Letno poročilo o tr- Promet in zaloge blaga v trgovini Spremljanje
govini na debelo po na debelo v količini in vrednosti po dejavnosti trgoskupinah proizvodov, in sicer ves vine
proizvodih TRG-22
promet, posebej pa prodaja organizacijam izven gospodarstva.

Preteklo
leto

ZS/8.7

Poročilo o domačih Datum in kraj sejma, ime in pomen
sejmih
sejma, površina razstavnega proTRG-23
štora, število razstavljalcev na sejmu, število obiskovalcev.
Poročilo o prodajni Zmogljivosti prodajnega prostora
zmogljivosti v trgovi- in priročnih skladišč, promet in deni na drobno
lavci v prodajalni - vse po tipih
TRG-41
prodajaln in trgovinskih strokah,
od leta 1993 dalje

Spremljanje se- L
jemske dejavnosti

Preteklo
leto

3L
Spremljanje
dejavnosti trgovine

Preteklo
leto

Spremljanje
5L
skladiščnih
zmogljivosti '
gospodarstvu

Preteklo
leto

ZS/8.8

ZS/8.9

Poročilo o skladiščnih zmogljivostih v
gospodarstvu
TRG-42
od leta 1994 dalje

Zmogljivosti skladiščnega prostora
po vrstah skladišč in dejavnostih
(površina, prostornina in zmogljivost prostora za spravljanje), tehnična opremljenost skladišča (naprave za manipuliranje z blagom,
instalacije), povezanost skladišča v
prometnicami, način uporabe skladišča (za lastne potrebe, za dejanje
v najem), leto zgraditve, knjigovodska vrednost idr.
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Preteklo
četrtletje

Poslovni sub- 21. v
jekti v trgovini mesecu
in enote drugih
poslovnih subjektov,
ki
opravljajo promet blaga na
debelo in na
drobno 10.
v mes.
Poslovni sub- 26. v mes.
jekti, ki odkupujejo kmetijske proizvode
in les 5. v mes.
Poslovni subjekti, ki opravljajo storitve v
zvezi z uporabo
prodajnega
prostora na tržnicah 5. v mesecu
Poslovni subjekti, ki opravljajo promet
blaga na debelo in na drobno
15. 2.
15. 4.
15. 7.
15. 10
Poslovni subjekti, ki opravljajo promet
blaga na drobno 15. 2.
Poslovni subjekti, ki opravljajo promet
blaga na debelo 15. 2.

26. v mes.

30. 3.
30. 5.
30. 8.
30. 11.

15. 6.

15. 6.

Organizatorji
15 dni po
sejmov - pet končadni po sejmu nem
sejmu
Poslovni sub- 28. 11.
jekti, ki opravljajo promet
blaga v trgovini
na drobno
31. 5.
Poslovni sub- 20. 3. 95
jekti, ki razpolagajo s skladiščnim prostorom za blago,
gotove izdelke
in material
1. 9.

poročevalec, št. 17

Zap.
»t

Raziskovani«
Ima/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
Izvajanja

ZS/9. STATISTIKA GOSTINSTVA IN TURIZMA
Mesečno poročilo o Prihodi turistov in njihove prenoči- Spremljanje tu- M
ZS/9.1
turistih In o njihovih tve po državah izvora. Nastanitvene ristične dejavprenočitvah
zmogljivosti po stanju na dan 31. nosti
TU-11/M
julija in 31. avgusta (število objektov, sobn in ležišč), po vrstah in
kategorijah nastanitvenih enot.

kritični
datum

Kdo mora dati
podatke In kdaj Rezultati

Pretekli
mesec

Poslovni subjekti, ki nudijo
nastanitvene
zmogljivosti
gostom, poslovni subjekti,
ki posredujejo
pri nastanitvi
gostov, pristojni upravni organi
5. v mesecu

15. v mesecu
prvi podatki,
28. v mesecu

ZS/9.2

Mesečno poročilo o Domači in tuji obiskovalci turistič- Spremljanje tu- ČL
obiskovalcih, turistič- nih zanimivosti, igralnic, obiskoval- ristične dejavnih zanimivosti, igral- ci kopališč po mesecih četrtletja. nosti
nic in kopališč
TU-2/ČL

Preteklo
četrtletje

Upravljalci objektov - turističnih zanimivosti, igralnic
in kopališč
S. v mesecu

20. 2.
20. 5.
20. 8.
20. 11.

ZS/9.3

ČL
Trimesečno poročilo Promet, zaposlene osebe, sedeži, Spremljanje
poslovne enote, objekti v sestavi gostinske deo gostinstvu
poslovne enote - vse po vrstah in javnosti
GO-11/ČL
kategorijah; promet posameznih
proizvodov in storitev po količini in
vrednosti. Skupni promet po mesecih.

Preteklo
četrtletje

25.2.
25. 5.
25. 8.
25. 11.

ZS/9.4

Letno poročilo o go- Promet, zaposlene osebe, sedeži Spremljanje
po vrstah in kategorijah, promet gostinske destinstvu
posameznih proizvodov in storitev javnosti
GO-11A
po količini in vrednosti.

Preteklo
leto

Poslovni subjekti, ki opravIjajo gostinske
storitve
15. 1.
15. 4.
15. 7.
15. 10.
Izbrani manjSi
poslovni subjekti, ki opravljajo gostinske
storitve
30. 3.

ZS/9.5

Letno poročilo o po- Poraba surovin za pripravljanje
rabi surovin za pri- obrokov, v količini in vrednosti po
pravljanje obrokov v proizvodih.
gostinstvu
GO-15A
Poročilo o turističnih Mreža poslovnih enot, fizični obseg
agencijah in uradih organiziranega turističnega proTU-14
meta (za domače prebivalstvo po
državah potovanja, za tujce po državah porekla), prevozna sredstva
agencij in uradov.

Spremljanje
L
gostinske dejavnosti

Preteklo
leto

Poslovni sub- 20.4.
jekti, ki opravljajo gostinske
storitve
5. 2.

Spremljanje
L
dejavnosti turističnih agencij
in posrednikov

Preteklo
leto

Poslovni sub- 20.3.
jekti, ki opravljajo storitve
potovalnih in
turističnih organizacij
31. 1.

Spremljanje
navtičnega turizma

Preteklo
leto

Pristaniške ka- 29. 3.
pitanije in njihove izpostave
25. 2.

Spremljanje
prometa marin

Preteklo
leto

Poslovni sub- 24.4.
jekti, ki se ukvarjajo z izsposojanjem ladijskih privezov,
čuvanjem in
vzdrževanjem
plovil in drugimi storitvami v
zvezi z navtičnim turizmom
15. 3.
Po naključju iz- 31.12.
brani tuji turisti
v izbranih turističnih objektih
anketarju

ZS/9.6

ZS/9.7

ZS/9.8

ZS/9.9

Letno poročilo o pro- Število prihodov tujih plovil, namemetu tujih plovil, na- njenih razvedrilu in športu v obalmenjenih razvedrilu nem morju po zastavi, vrsti plovila,
In športu
načinu vstopa v državo ter število
potnikov.
TU-17
Letno poročilo o Zmogljivost (površina akvatorija, števizmogljivosti in pro- lo privezov, dolžina razvite obale, prostor za plovila na kopnem ipd.); promet
metu marin
plovil v marini; število oseb in prenočiTU-18
tev na plovilih v marini; prihodek marine idr.
'

3L
Anketa o turistih iz Demografske in ekonomske značilno- Spremljanje
tujine
sti tujih turistov, način in motivi za prl- tujskega tuTU-13
hod v Slovenijo, dolžina bivanja, stro- rizma
od 1994 dalje
ški in njihova struktura idr.

poročevalec, št. 17
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Junij-september tekočega leta
za Slovenijo in oktober tekočega leta za
Ljubljano,
zdraviliške
in druge turistične
kraje ter
dec.
94-feb. 95
za gorske
kraje

10.5.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

Vsebina

Naman

Periodika
izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kdaj Rezultati

ZS/9.10 Anketa o tujih potnikih
TU-16
od leta 1994 dalje

Splošni podatki o tujih potnikih, opre- Spremljanje
3L
delitev potnika (turist, enodnevni obi- tujskega tuskovalec, migrant); motivi za prihod v rizma
Slovenijo; stroški in struktura s stroškov idr.

ZS/9.11 Poročilo nastanitvenih zmogljivostih gostinstva
GO-20, 21,22
od leta 1995 dalje

Zmogljivosti in tehnična opremljenost
gostinskih objektov z nastanitvenimi
zmogljivostmi po vrstah in kategorijah;
prostori in tereni za kongrese, razvedrilo, šport, površina objektov, leto zgraditve idr.

Spremljanje
5L
zmogljivosti in
opremljenosti
objektov z nastanitvenimi
zmogljivostmi

ZS/9.12 Poročilo o tehnični Opremljenost gostinskih objektov z naopremljenosti in za- pravami in aparati za pripravo in spravposlenih osebah v ljanje hrane in pijač, vzdrževanje higigostinstvu
ene idr. zaposlene osebe po stopnji
GO-15
strokovne izobrazbe in po poklicih.
od leta 1993 dalje
ZS/10. STATISTIKA ZUNANJE TRGOVINE
ZS/10.1
Spremljanje blagov- Podatki o izvozu in uvozu blaga;
nega prometa s tu- vrednost franko meja izvoženega jino
uvoženega blaga v tolarjih in dolarjih; količina v kilogramih in ustrezni merski enoti; namembna država,
država izvoza, država uvoza; država izvršenega in državnega prejetega plačila; vrsta izvoza-uvoza, vrsta
izvoženega-uvoženega blaga po
carinski tarifi, nomenklaturi statistike zunanje trgovine, enotni klasifikacij dejavnosti, stopnji obdelave,
•
ekonomskem namenu, carinski
stopnji in davčni stopnji; matična
številka uporabnika pri uvozu; matična številka proizvajalca pri izvozu; režim izvoza-uvoza; carinarnica; carinski zavezanec; matična
številka carinskega zavezanca.
ZS/11. STATISTIKA KOMUNALNE DEJAVNOSTI
ZS/11.1
Letno poročilo pli- Poraba plina ter električne energinarn, KOM-PL
je, trdih, tekočih in plinastih goriv,

Spremljanje
2L
gostinske dejavnosti

31. avgust Poslovni sub- 20. 12.
tekočega jekti, ki opravleta
Ijajo gostinske
storitve 15. 10.

Spremljanje
M
blagovnega
prometa s tujino

Pretekli
mesec

Republiška ca- 30. v
rlnska uprava- mesecu
podatki s carinskih deklaracij
20. v mesecu

Spremljanje
L
dejavnosti plinarn

Preteklo
leto

Poslovni sub- 20. 2.
jekti za proizvodnjo in distribucijo plina
20.1.

Spremljanje
L
dejavnosti javnih toplarn in
kotlovnic

Preteklo
leto

Poslovni sub- 20. 2.
jekti za proizvodnjo toplotne energije
20. 1.

Spremljanje in- L
vesticij v komunalne objekte
in naprave

Preteklo
leto

Spremljanje
6L
stanja in razvoja komunalne
infrastrukture

Preteklo
leto

Poslovni sub- 20. 6.
jekti, ki opravljajo komunalne storitve
20. 3.
Poslovni sub- 30. 6.
jekti, pooblaščeni za upravljanje komunalne infrastrukture,
pristojni
upravni organi
31. 3.

ZS/11.2

ZS/11.3

ZS/11.4

Letno poročilo javnih Pridobivanje tople in vroče vode,
toplarn in kotlovnic, proizvodnja vodne pare L in elekKOM-TPL
trične energije ter poraba električne energije, trdih, tekočih in plinastih goriv.'
Letno poročilo o in- Investicije po vrstah in virih sredvesticijah v komunal- stev, po namenu uporabe in po
ne objekte in napra- mestnih naseljih; povračila za gove, KOM-INV
spodarjenje s komunalnimi objekti
in napravami skupne rabe.
I
Poročilo o komunalni Električno omrežje in preskrba z
infrastrukturi, KOM-1 električno energijo; plinovodno
do 7 od 1999 dalje
omrežje In preskrba s plinom; uli• ce, trgi, parkirišča, javne poti in pokopališča; javne zelene površine in
javna otroška igrišča; tržnice in sejmišča; javna služba snage in javne
sanitarije; javna kopališča.
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Junij-sep- Po naključju iz- 31.12.
tember te- brani tuji potnikočega leta ki na izbranih
mejnih prehodih junij-september anketarju
1. avgust Poslovni sub- 30. 12.
tekočega jekti, ki nudijo
leta
nastanitvene
zmogljivosti v
najem za krajši
čas, poslovni
subjekti, ki posredujejo pri
nastanitvi gostov, pristojni
upravni organi
15. 8.

poročevalec, št. 17

Zap.
Raziskovani«
Vaabina
»t.
Ima/Oznaka
ZS/12. STATISTIKA PORABE GOSPODINJSTEV
ZS/12 1
Anketa o porabi go- (Osnovni podatki o Slanih gospospodinjstev
dinjstva. EMŠO, razmerje do nosilca gospodinjstva, spol, dopolnjena
APG
Od 1993. dalje
leta starosti, šolska izobrazba, poklic, družbeno-ekonomski položaj).
Višina razpoložljivih sredstev po virih (denarna sredstva, potrošniška
in investicijska posojila ter vrednost lastne proizvodnje, porabljene
v gospodinjstvu - vrednost naturalne porabe).

Namen

«
Periodika
Izvajanja

Obračunavanje CL
makroekonomskih agregatov
5L

Obdob|e ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kda| Rezultati
Preteklo
četrtletje

Slučajno izbra- 15. 9.
na gospodinj- 15. 12.
stva
15.3.

Tekoče leto

Višina porabljenih sredstev po namenu porabe oziroma življenjski
stroški in drugi odhodki gospodinjstev (nabave za gotovino in na kredit) ter vrednost naturalne porabe.
Količine porabljenih izdelkov osebne porabe (kupljene količine in količine iz lastne proizvodnje).
Vrsta in opremljenost stanovanja.
Poskrbljenost s trajnejšimi potrošnim! dobrinami.
Potovanja domačega prebivalstva.
ZS/13. DEMOGRAFSKA STATISTIKA
ZS/13.1

Prijava rojstva
DEM-1

•

>
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Vpisan v Rojstno matično knjigo,
letnik, stran, zap. številka vpisa, priimek in ime otroka, matere in očeta, enotna matična številka občana
za otroka, mater in očeta; državljanstvo otroka, matere in očeta;
kraj in datum registracije rojstva;
vitaliteta otroka (živorojen, mrtvorojen); spol otroka; datum rojstva
otroka; stalno prebivališče očeta,
matere in otroka; vrsta prebivališča; mesto rojstva; vrsta poroda;
število otrok, ki jih je mati doslej
rodila; koliko od teh otrok je sedaj
še živih; število otrok, ki jih je mati
todila v tej zakonski zvezi; otrok je
rojen v zakonski zvezi, rojen zunaj
zakonske zveze, rojen v zunajzakonski skupnosti; datum in kraj
sklenitve zakonske zveze staršev;
vrstni red zakonske zveze matere;
datum rojstva očeta in matere; šolska izobrazba očeta in matere; poklic (delo, ki ga opravlja) očeta in
matere; mati oz. oče opravljata delo kot delovni status;
vpisan v DK občine (mati in oče);
ura rojstva; kraj rojstva otroka; kraj
rojstva matere in očeta.
Narodna pripadnost otroka, matere
in očeta.

Spremljanje
M
naravnega gi- L
banja prebivalstva

Ob
dogodku

Upravni organi 15. v meza notranje za- secu
deve
Zdravstvene organizacije
CRP
Sproti ob dogodku
Dnevno
Tedensko

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želiv -
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8*
ZS/13.2

ZS/13.3

Razlikovani«
Ima/Oznaka
Prijava smrti
DEM-2

Vsebina
Vpisan v Matično knjigo umrlih, letnik, stran. zap. Številka vpisa, priimek in ime umrlega; za poročene
žene tudi priimek pred sklenitvijo
zak. zveze; enotna matična Številka
občana; državljanstvo umrlega;
priimek in ime zakonca; enotna
matična Številka občana za zakonca in datum rojstva; kraj in datum
registracije smrti; spol umrlega;
datum smrti; čas smrti (0-24); datum rojstva, stalno prebivališče
umrlega; vrsta prebivališča; zakonski stan umrlega, Šolska izobrazba
umrlega; delo, ki ga je umrli opravljal (poklic); delovni status umrlega; za vzdrževane osebe ekonomske značilnosti vzdrževalca; kraj
smrti (naselje, občina); mesto smrti; zdravniška oskrba; kdo je dal
podatke o vzroku smrti; vzrok smrti: za umrlega otroka, starega od 0
do 7 let; datum rojstva matere; ura
rojstva (samo za dojenčke), delo, ki
ga opravlja mati umrlega dojenčka
oz. njen vzdrževalec; delovni status
matere oz. njenega vzdrževalca;
Šolska izobrazba matere; koliko
otrok je skupaj rodila mati umrlega
dojenčka; ali je bil otrok rojen v
zakonski zvezi, rojen zunaj zakonske zveze, najdenček; za nasilne
smrti; vrsta nasilne smrti, čas dogodka, datum, ura, dan, interval
med dogodkom in smrtjo, zunanji
vzrok nasilne smrti, kraj smrtne nesreče, nesreča je bila (kje); kraj rojstva umrlega; vpisan v evidenci državljanov; priimek in ime očeta in
matere umrlega; kraj rojstva zakonca umrlega; kraj in datum poroke;
datum in kraj pokopa.
Priznanje očetovstva Vpisan v Rojstno matično knjigo.
in posvojitev otroka letnik, stran, zap. St. vpisa, priimek
in ime otroka, matere, očeta, poDEM-1a
svojitelja, in posvojiteljice; enotna
matična Številka občana za otroka,
matere, očeta in posvojitelje, državljanstvo otroka; vpis v rojstno matično knjigo; datum vpisa zaznambe; obrazec velja za; priznanje očetovstva, ugotovitev očetovstva in
posvojitev otroka; datum priznanja
ali ugotovitve očetovstva, posvojitve; za enostransko posvojitev datum zakonske zveze; kraj rojstva
otroka; datum rojstva otroka; spol
otroka; stalno prebivališče otroka,
matere, očeta, posvojitelja, posvojiteljice; vrsta prebivališča; poklic
(delo, ki ga opravlja) oče, mati, posvojitelj, posvojiteljica; stan posvojitelja, posvojiteljice, datum rojstva
matere, očeta, posvojitelja, posvoIjiteljice; družbeno ekonomski položaj očeta in matere, posvojitelja
in posvojiteljice; kdo so posvojitelji.

Obdobje ali
kritični
datum
Ob
dogodku

Periodika
Namen
Izvajanja
Spremljanje
M
naravnega gi- L
banja prebivalstva
>

Kdo mora dati
podatke in kdaj Rezultati
Upravni organi 15. v meza notranje za- secu
deve Zdravstvene organizacije
Institut za varovanje zdravja
CRP
Sproti ob dogodku
Dnevno
Tedensko

v

Spremljanje
M
priznanj oče- L
tovstva in posvojitve otrok
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Ob
dogodku

Upravni organi 15. v meza notranje za- secu
deve
CRP
Sproti ob dogodku
Dnevno
Tedensko

poročevalec, št. 17

Zap.
»t.

Raziskovani«
Ime/Oznaka

ZS/13.4

M
Prijava sklenjene za- Vpisan v Poročno matično knjigo Spremljanje
konske zveze
naselja, občina matičnega območ- sklenjenih za- L
ja, letnik, zap. št. vpisa; priimek in konskih zvez
DEM-3
ime ženina in neveste; enotna matična številka občana za ženina in
nevesto; državljanstvo ženina in
neveste; kraj in datum registracije
sklenitve zakonske zveze; kraj in
datum sklenitve zakonske zveze.
Za ženina in nevesto:
- prejšnji zakonski stan
- obstoj zunajzakonske skupnosti
- vrstni red zakonske zveze
- datum rojstva
- šolska izobrazba
- poklic (delo, ki ga opravlja) ali
poklic vzdrževalca
- delovni status ali delovni status
vzdrževalca
- stalno prebivališče
- vrsta prebivališča.
Priimek ženina in neveste po sklenitvi zakonske zveze; kraj rojstva
ženina in neveste; datum prenehanja prejšnje zakonske zveze ženina
in neveste; priimek in ime očeta
ženina in neveste; priimek in ime
matere ženina in neveste; DK občine ženina in neveste; stopnja sorodstva.
Narodna pripadnost ženina in neveste.

ZS/13.5

Vsebina

Namen

Periodika
izva|anja

Razveza zakonske Vpisan v »P« vpisnik pristojnih so- Spremljanje
M
zveze, DEM-6
dišč, enota, datum, zap. št. vpisa; razvezanih za- L
priimek in ime ter priimek ob roj- konskih zvez
stvu za moža in ženo; enotna matična številka občana za moža in za
ženo; datum pravnomočnosti sodbe o razvezi zakonske zveze; zadnje skupno stalno prebivališče zakoncev; vrsta prebivališča; datum
sklenitve zakonske zveze, ki se razvezuje (trajanje zakonske zveze);
datum rojstva moža in žene; šolska
izobrazba moža in žene; poklic (delo, ki ga opravlja) moža; poklic (delo, ki ga opravlja) žene; delovni status moža in žene; (za vzdrževane
osebe ekonomske značilnosti vzdrževalca); zakonski stan moža in žene pred sklenitvijo zakonske zveze,
ki se razvezuje; vrstni red moževe
in ženine sklenjene zakonske zveze, ki se razvezuje; število in spol
vseh otrok, rojenih v tej zakonski
zvezi; število in spol živorojenih
otrok v tej zakonski zvezi; število in
spol mrtvorojenih otrok v tej zakonski zvezi; število in spol še živih
otrok, rojenih v tej zakonski zvezi;
število in spol vzdrževanih otrok,
rojenih v tej zakonski zvezi; število
in spol vzdrževanih otrok, ki niso
bili rojeni v zakonski zvezi, ki se
razvezuje; komu so bili vzdrževani
otroci (glede na spol otrok) iz te
zakonske zveze ob razvezi dodeljeni; občina stalnega prebivališča
moža po razvezi zakonske zveze;
občina stalnega prebivališča žene
po razvezi zakonske zveze; kraj rojstva moža; kraj rojstva žene.
Kraj sklenitve zakonske zveze, ki se
razvezuje.

poročevalec, št. 17
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Obdob|e ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kda| Rezultati
Ob
dogodku

Ob
dogodku

Upravni organi 15. v meza notranje za- secu
deve
CRP
Sproti ob dogodku
Dnevno
Tedensko

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
Sodišča (z eno- 15. v metami), ki so pri- secu
stojna za razveze zakonskih
zvez
CRP
Sproti ob dogodku
Dnevno
Tedensko

M""

ZS/13.6

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Prijava, odjava stalnega prebivališča,
sprememba naslova
stanovanja (za državljane RS), SEL-1

Vsebina
Narodna pripadnost moža in žene.

Periodika
Izvajanja

Namen

Emšo, priimek in ime, kraj rojstva, Spremljanje sekje je imela mati stalno prebivališče litvenega gibako je bila oseba rojena, novo in nja prebivalstva
stalno prebivališče, vrsta prebivališča, državljanstvo, zakonski stan.
šolska izobrazba, poklic (za priseljene iz tujine poklic pred priselitvijo), delovni status, vzrok selitve,
Emšo zakonca, za otroke Emšo
staršev, datum ' prijave, odjave,
spremembe.

Obdobje ali
Kdo mora dati
kritični
podatke in kdaj Rezultati
datum
Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
želi.
Upravni organi 15. v meOb
za notranje za- secu
dogodku
deve
Sproti ob dogodku
Dnevno
oziroma Ministrstvo za notranje zadeve
Tedensko
CRP
Tedensko
Baza podatkov
o aktivnem prebivalstvu
Letno

Narodna pripadnost.

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo. če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.

,

ZS/13.7

Prijava in odjava za- Emšo,
časnega prebivališča priimek in ime,
datum rojstva,
(za državljane RS)
spol,
naslov stalnega prebivališča,
naslov začasnega prebivališča,
vzrok selitve,
šolska izobrazba,
poklic,
delovna aktivnost,
datum prijave oziroma odjave.
Narodna pripadnost

Spremljanje se- M
litvenega gibanja prebivalstva

23

Ob
dogodku

Upravni organi 15. v meza notranje za- secu
deve
Sproti ob dogodku
dnevno
oziroma
Ministrstvo za
notranje zadeve
Tedensko
CRP
Tedensko
Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.

poročevalec, št. 17

Zap.
it.
ZS/13.8

Raziskovani«
Ime/Oznaka

Vsebina

Prijava, odjava, sprememba tujčevega
stalnega-začasnega
prebivališča

Namen

Periodika
izvajanja

Enotna matična Številka osebe, pri- Spremljanje se- M
imek in ime, spol, rojstni datum, litvenega giba- L
rojstni kraj, država kjer je imela ma- nja prebivalstva
ti prebivališče ko je bila oseba rojena. zakonski stan. poklic pred priselitvijo. poklic, delovni status, šolska izobrazba, zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali
v Republiki Sloveniji, sedanje začasno oziroma stalno prebivališče
v Republiki Sloveniji, vrsta prebivališča, Emšo zakonca, za otroke Emšo staršev, datum prijave, odjave,
spremembe, pripadnost narodu in
narodnostni skupnosti.

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kdaj Rezultati
Ob
dogodku

Ministrstvo za 15. v menotranje za- secu
deve
Tedensko
Urad za preseljevanje in begunce
Tedensko
CRP
Tedensko

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo. če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
ZS/13.9

Obmejni migranti

Enotna matična številka osebe - Spremljanje
tujca, priimek in ime, spol. rojstni obmejne
datum, rojstni kraj. državljanstvo,
poklic.

M
L

Ob
dogodku

zadeve
Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve

stalno oziroma začasno prebivališ- migracije
če, kraj dela, datum izpolnitve
obrazca.
ZS/13.10.

Spremljanje števila in število prebivalcev Slovenije (po Spremljanje
M
sestave prebivalstva vrsti prebivališča, državljanstvu, števila prebivalstarosti, spolu, zakonskem stanu), stva

ZS/13.11

Pregled o naravnem Število vpisov v rojstne, mrliške. Spremljanje
M
gibanju prebivalstva poročne matične knjige po matič- naravnega giDEM-4
nih območjih.
banja prebivalstva
M
Mesečni pregled vpl- Število vpisov v rojstne, mrliške in Spremljanje
sov v matične knjige poročne matične knjige.
naravnega giDEM-5
banja prebivalstva

ZS/13.12

ZS/13.13

Tablice umrljivosti

Ministrstvo za 15. v menotranje
secu

Mesečno

Verjetnost umiranja po starosti in Izračunavanje
spolu, srednje trajanje življenja.
pričakovaneiga
trajanja
življenja

ZS/14 VOLILNA STATISTIKA IN REFERENDUMI
Volilne enote in volilni okraji, kan- Spremljanje vo- Ob volitvah Ob volitvah
ZS/14.1
Volitve poslancev
didiranje, volilna udeležba, volilni lilnih rezultatov
državni zbor
VO-DZ
rezultati, podatki o kandidatu; ime
in priimek, EMšO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narodnost, šolska
izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripradnost stranki.

CRP
Ministrstvo za
notranje zadeve
Upravni organ
za notranje zadeve
3. v mesecu
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30. v mesecu

Dokumentacija 30. v meZavoda Repu- secu
blike Slovenije
za statistiko
DEM-4
Dokumentacija 20. sepZavoda Repu- tember
blike Slovenije
za statistiko
Volilne komisi- En mesec
je lokalne sa- po volimouprave oz. tvah
Republiška volilna komisija
ob volitvah
Podatki o narodni pripadnosti. se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.

poročevalec, št. 17

15. v mesecu

p

č ZS/14.2
ZS/14.3

ZS/14.4

ZS/14.5

Obdobje ali
kritični
Namen
datum
Vsebina
Volitve predsednika Kandidiranje, volilna udeležba - Spremljanje vo- Ob volitvah Ob volitvah
Slovenije
volilni rezultati.
lilnih rezultatov
VO-PR
vo- Ob volitvah Ob volitvah
Volitve članov v dr- Volilne enote, kandidiranje, volilna Spremljanje
lilnih rezultatov
udeležba.
žavni svet
Podatki o kandidatu: Ime in priVO-DS
imek. EMŠO, spol, rojstni datum,
občina rojstva, občina stalnega
prebivališča, narodnost, šolska izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki, zastopstvo nosilcev interesov.
Periodika
lzva|an|a

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Kdo mora dati
podatke In kda|
Republiška volilna komisija
ob volitvah
Republiška volilna komisija
ob volitvah

Rezultati
En mesec
po volitvah
En mesec
po volitvah

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo. če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
vo- Ob volitvah Ob volitvah Volilne komisi-: En mesec
Volitve v občinske Volilne enote temeljnih samou- Spremljanje
je lokalne sa po volipravnih lokalnih skupnosti, volilna lilnih rezultatov
svete
tvah
mouprave
VO-OS
udeležba, volilni rezultati.
Podatki o kandidatih in izvoljenih:
ime in priimek, EMŠO, spol. rojstni
datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narodnost, šolska izobrazba, stopnja strokovne
izobrazbe, poklic, pripadnost
stranki.
Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
vo- Ob volitvah Ob volitvah Občinske volil- En mesec
Volitve v svete vaških Volilne enote, volilna udeležba, vo- Spremljanje
ne komisije in po voliin četrtnih skupnosti lilni rezultati. Podatki o kandidatih lilnih rezultatov
volilne komisije tvah
In izvoljenih: ime in priimek, EMVO-SSK
skupnosti
ŠO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča,
narodnost, šolska izobrazba.
Podatki o napoklic, pripadnost
rodni pripadnostranki.
sti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
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Zap.
it.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

ZS/14.6

Volitve županov
občin

ZS/14.7

ZS/14.8

Vsebina

Naman

Parlodlka
lzvafan|a

Obdobja ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kda| Rezultati

Volilne enote temeljnih samou- Spremljanje vo- Ob volitvah Ob volitvah Občinske volil- En mesec
pravnih lokalnih skupnosti, volilna lilnih rezultatov
ne komisije
po voliudeležba, volilni rezultati.
tvah
Podatki o kandidatih in izvoljenem
županu: ime in priimek, EMšO.
spol, rojstni datum, občina rojstva,
občina stalnega prebivališča, narodnost, šolska izobrazba, stopnja
strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki.

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
Volitve v pokrajinske Volilne enote, kandidiranje, volilna Spremljanje vo- Ob volitvah Ob volitvah Pokrajinske vo- En mesec
svete
udeležba, volilni rezultati. Podatki lilnih rezultatov
lilne komisije po volio kandidatih in izvoljenih: ime in
VO-PS
tvah
priimek, EMŠO, spol. rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega prebivališča, narodnost, šolska
izobrazba, stopnja strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki.

Samoprispevki
SA

Število, časovno obdobje, vrste ob- Spremljanje gi- L
jektov in območje za katerega so banja samoprirazpisani.
spevkov

•>

/
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Preteklo
leto

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.*
Občine
18. 4.
31. 1.

p

* -

Raziskovani«
Ime/Oznakfc

ZS/15. STATISTIKA DELA
Anketa o delovni sili
ZS/15.1
(ADS)
(izvaja Zavod RS za
statistiko v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje)

ZS/15.2

ZS/15.3

ZS/15.4

Mesečno poročilo o
plačah in zaposlenih
osebah
ZAP/M

Periodika
Izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

Vsebina

Namen

Demografske karakteristike: status
gospodinjstva v stanovanju, imena
oseb, ki živijo v gospodinjstvu, EMšO, odnos do nosilca gospodinjstva, spol, državljanstvo, mesec in
leto rojstva, zakonski stan, dosežena stopnja izobrazbe, leta Šolanja:
izobraževanje/usposabljanje:
v
zadnjih štirih tednih, vrsta in trajanje: delovna aktivnost v referenčnem tednu; značilnosti osnovne zaposlitve: zaposlitveni status v referenčnem tednu, delo za določen/
nedoločen čas, panoga dejavnosti,
opis dela/poklic, število zaposlenih
oseb na lokaciji, kjer dela, država v
kateri dela, mesec in leto pričetka
sedanje zaposlitve/dela, običajno
število delovnih ur v referenčnem
tednu, razlogi za razliko med običajnimi in dejanskimi delovnimi
urami, delo v izmenah, ob večerih,
ponoči, ob sobotah, ob nedeljah,
na domu, iskanje druge osnovne
zaposlitve in/ali dodatnega dela ter
razlogi; opravljanje dodatnega dela
za plačilo: zaposlitveni status, vrsta
dejavnosti, opis dela, število dejansko opravljenih ur, redno, občasno,
sezonsko: delovne izkušnje oseb,
ki niso zaposlene: mesec in leto
zadnje zaposlitve, razlogi za opustitev dela. takratni zaposlitveni
status, panoga dejavnosti, opis dela/poklic; iskanje zaposlitve/dela:
status tik pred začetkom iskanja
zaposlitve, oblika iskane zaposlitve/dela, trajanje iskanja, načini
iskanja v zadnjih štirih tednih, mesec in leto zadnjega obiska na zavodu za zaposlovanje, oblike pomoči, ki jih oseba prejema, pripravljenost pričeti z delom v naslednjih
dveh tednih; status neaktivnih
oseb; status osebe pred enim letom: zaposlitveni/delovni status,
panoga dejavnosti, opis dela/poklic, država prebivališča; osebe, ki
so leto dni pred anketiranjem bile
član gospodinjstva, v času anketiranja pa v gospodinjstvu več ne
živijo: ime, spol, državljanstvo, mesec in leto rojstva, zakonski stan,
dosežena izobrazba, preselitev.

Pridobitev pri- L
merljivih podatkov (ILO in
Eurostat metodologija)
za
spremljanje velikosti in strukture aktivnega/
neaktivnega
prebivalstva,
ugotavljanje relativne stopnje
brezposelnosti

Maj

Reprezentativ- 30. 9.
ni vzorec gospodinjstev;
člani gospodinjstva

Spremljanje
stanja na področju zaposlenosti in plač

Predpretekli mesec

Podjetja in dru- 15. v mege organizacije secu
ter njihove enote, ki so na območju druge
občine 15. v
mes.

Spremljanje
PL
stanja na področju plač

Marec, sep- Podjetja in dru- 31.5.
tember
ge organizacije 30. 11.
in njihove enote, ki so na območju druge
občine
15. 4.
15. 10.
Podjetja In dru- 26. 6.
Preteklo
ge organizacije
leto
in njihove enote, ki so na območju druge
občine 15. 4.

Izplačane plače skupaj; število zaposlenih oseb. na katere se nanašajo izplačila; število zaposlenih
oseb na koncu predhodnega in poročevalskega meseca; število zaposlenih oseb. ki so prišle in odšle
med poročevalnim mesecem; število zaposlenih žensk na koncu poročevalnega meseca, število sprejetih
pripravnikov.
Poročilo o zaposle- Podatki o številu zaposlenih oseb
nih osebah glede na po višini plač, o najmanjši in najvelikost plač
večji plači v podjetju oziroma orgaZAP/PL
nizaciji.

Poročilo o plačah po Plače po stopnji strokovne uspo- Spremljanje
stopnji
strokovne sobljenosti za opravljanje določe- stanja na pousposobljenosti ZAP- nih del in nalog
dročju plač
1
Vsako leto, ko ni izvajanj ZAP-3
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Zap.
it.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

ZS/15.5

Periodika
Izvajanja

Vsebina

Namen

Trimesečno poročilo
o osebah, ki samostojno opravljajo dejavnost - poklic in
osebah, ki so pri njih
zaposlene ZAP-CL
marec, junij, september in december vsakega leta

število oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost - poklic, in število
oseb, ki so pri njih zaposleni, po
spolu, po dejavnostih, po katerih se
vodijo, in skupnostih pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Spremljanje
ČL
stanja na področju zaposlenosti

ZS/15.6

Poročilo o plačah za
določene
poklice
ZAP-2 vsako drugo
leto

ZS/15.7.

Poročila podjetij in
drugih organizacij o
zaposlenih osebah
ZAP-3 vsako tretje
leto

ZS/15.8.

Poročilo o stroSkih
delovne sile ZAP-4
1995 pilotska anketa
na majhnem vzorcu
od 1996 redno raziskovanje vsakih 5 let

ZS/15.9.

ZS/15.10

Obdobje ali
,
kritični
Kdo mora dali
datum
podatke In kdaj Rezultati
Marec, junij, september,
december

Območne enote Zavod za
zdravstveno zavarovanje
15. 4.
15. 7.
15. 10.
15. 1.

Plače za določene poklice (približ- Spremljanje
2L
no 250 poklicev). Za vsak poklic se stanja na ponavedejo podatki za eno obliko dročju plač
stopnje strokovne izobrazbe in določeno Število let delovne dobe.

Preteklo
leto

Podjetja in dru- 1. 10.
ge organizacije
in njihove enote, ki so na področju druge
občine 30. 4.

Število zaposlenih oseb po spolu,
Šolski izobrazbi, kvalifikacijah (izobrazbi in usposobljenosti), fluktuacija pripravnikov, struktura letnega sklada delovnega časa; Število
zaposlenih oseb, na katere se nanaša sklad delovnega časa; strokovno usposabljanje zaposlenih
oseb. število zaposlenih oseb po
oblikah izpopolnjevanja in izobraževanja, plače zaposlenih oseb po
stopnji strokovne usposobljenosti
in spolu in po stopnji šolske izobrazbe in spolu.

Spremljanje
3L
stanja na področju zaposlovanja

Preteklo
leto

Podjetja in dru- 30. 9.
ge organizacije, dokumentacija Zavoda RS
za statistiko 31.
1.

Bruto plače, nadomestila za čas
nedela, premije in brezplačne
ugodnosti, dodatki za nastanitev,
delodajalčevi socialni prispevki za
zaposlene osebe, delodajalčevi
stroški za poklicno usposabljanje,
delodajalčevi drugi stroški delovne
sile, delodajalčevi stroški za blaginjo. opravljene delovne ure.
Poročilo o stavkah in Število udeležencev v stavki ali izizprtjih ZAP-5 od prtju, trajanje v delovnih urah, delovnih dnevih, koledarskih dnevih,
1996 naprej
vzroki.

Spremljanje
5L
stanja na področju stroškov
delovne sile

Preteklo
leto

Podjetja in dru- 30.12.
ge organizacije
in njihove enote, ki so na območju druge
občine 30. 4.
SDK

Spremljanje
M
stanja na področju delovnih
sporov

Pretekli
mesec

Popis
zaposlenih
oseb ZAP-20 in ZAP20A vsako 10. leto od
1997

Priimek in ime. spol, rojstno leto,
delovna doba, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oziroma delovnih
nalog, skupina del in delovnih nalog. stalno prebivališče, vrsta delovnega razmerja, delovni čas, bruto plača in število plačanih delovnih ur za predhodno leto, število
mesecev na katere se nanašajo podatki o bruto plači in plačanih delovnih urah, delo v izmenah.

Spremljanje
10 L
stanja na področju zaposlenosti

29. 5.
29. 8.
28. 11.
28. 2.

Podjetja in druge organizacije
ter njihove enote, ki so na območju druge
občine 15. v
mesecu
Stanje
Podjetja in dru- 1998
31. 12. 1996 ge organizacije
in njihove enote, ki so na območju druge
občine

Letno poročilo o za- Število detaširanih zaposlenih
poslenih osebah slo- oseb po stopnjah šolske izobrazbe,
venskih poslovnih dejavnostih in državljanstvu.
subjektov na začasnem delu v tujini (detaširane zaposlene
osebe)
ZS/16. STATISTIKA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Spremljanje
stanja na področju zaposlovanja

Preteklo
leto

ZS/16.1

Poročilo zavodov o Podatki o oddelkih, otrocih, zapovzgojnovarstveni de- slenih za vzgojno varstvo otrok,
javnosti
prostorih.
PŠV-1

Spremljanje
stanja na področju otroškega varstva

30. 9.

ZS/16.2

Poročilo zavodov o
pripravi na osnovno
šolo
PŠV-MŠ

Spremljanje
stanja na področju priprave
na
osnovno
šolo

Šolsko leto Vzgojnovar20. 9.
stveni zavodi,
osnovne šole
25. 6.

ZS/15.11

poročevalec, št. 17

Organizirana priprava otrok na osnovno šolo, število otrok, oddelkov
in zaposlenih po celoletnem in
skrajšanem programu.
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Ministrstvo za 30. 3.
delo, družino in
socialne zadeve

Vzgojnovar30.12.
stveni zavodi,
osnovne šole
12. 10.

Obdob|e ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kda) Rezultati

Ž?p-

Raziskovan)«
Ima/Oznaka

ZS/16. 3.

Poročilo
Sol
ŠOL-O

osnovnih Podatki o vrsti in organizaciji Sol.
oddelkih, učencih po spolu uspešnosti izobraževanja in drugih aktivnostih, Šolski prehrani, o učiteljih
in drugem pedagoškem osebju.

Spremljanje
stanja na področju izobraZevanja

Konec Solskega leta,
31.8.
začetek
, šolskega
leta, 15. 9.

Osnovne šole,
zavodi za usposabljanje, osnovne šole za
odrasle
Konec šol. leta,
začetek šol.
leta
24. 9.

16. 12.
23. 10.
(predhodni podatki)

ZS/16.4

Poročilo srednjih Sol Podatki o vrsti Sol, oddelkih, učencih po spolu, vzgojno-izobraievalŠOL-S
nih programih in uspešnosti, občini stalnega prebivališča, šolski prehrani in drugih aktivnostih učencev, o pedagoškem osebju.

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja

Konec Šolskega leta,
31. 8.
začetek
šolskega
leta, 15. 9.

Srednje šole za
mladino, srednje šole za
odrasle
Konec Sol. leta,
začetek Sol.
leta
24. 9.

24. 12.
28. 10.
(predhodni podatki)

ZS/16.5

študenti viSjih in vi- EMŠO; država rojstva, priimek in
sokih Sol
ime; spol; datum rojstva; kraj rojstva; državljanstvo; narodnost; obŠOL-ŠTUD-20
čina osnovne Sole; vrsta in ime
srednje Sole; študijski program ter
občina in država srednje šole; leto
Izdaje zaključnega spričevala srednje šole; uspeh v zadnjem razredu
srednje šole; opravljanje dodatnih
izpitov pred vpisom v začetni letnik; znanje tujih jezikov; ime očeta
ali matere; šolska izobrazba očeta
in matere; poklic in položaj v poklicu očeta In matere; vpisna številka;
naslov stalnega bivališča; naslov
začasnega bivališča; visokošolski
zavod; Studijski program; smer,
skupina in Studijsko leto; Studijsko
leto prvega vpisa na to šolo; Studijsko leto prvega vpisa na katerikoli
redni študij; stopnja, letnik in način
študija; vrsta vpisa; kraj izvajanja
študija; bivanje v času študija;
dnevni prevoz, način prehrane; vrsta in mesečni znesek štipendije;
ali ima študent družinsko pokojnino; končana viSja, visoka izobrazba
(visokošolski zavod, program in
smer, leto izdaje diplome, povprečna ocena ter država visokošolskega zavoda); podatki, ki jih izpolnijo
zaposleni študentje; ime podjetja;
občina zaposlitve; poklic in položaj
v poklicu študenta; delovna doba v
letih; ali je plačan prispevek za
izredni Studij, kdo ga je plačal, koliko in datum plačila.
študenti po šolah, letnikih in načiVpis študentov
nu študija.
ŠOL-ŠTUD-22

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja

Šolsko leto Študenti viSje- 20. 11.
šolskega, visokošolskega,
specialističnega, magistrskega študija ob
vpisu.
Višje, visoke
šole, fakultete
in umetniške
akademije, univerze
Ministrstvo
za zdravstvo.
Zdravniška
zbornica
15. 11.

Z S/16.6.

Vsebina

Namen

Periodika
lzva|anja

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja

29

Šolsko leto Višje, visoke
šole, fakultete
in umetniške
akademije
Začetek šolskega leta
15.10.

30. 10.
(predhodni podatki)

poročevalec, št. 17

Zap.
»t.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

ZS/16.7

Diplomirani Studenti
ŠOL-DIPL-50

ZS/16.8

Vsebina

Naman

EMŠO; datum diplomiranja; ime
šole; študijski program, smer; stopnja študija; kraj študija; priimek,
očetovo ime, dekliški priimek in
ime diplomanta; spol; rojstni datum; rojstni kraj, občina, republika;
stalno prebivališče; državljanstvo;
narodnostna pripadnost; prejšnja
šolska izobrazba; način študija; leto prvega vpisa na to šolo; poklic
staršev oz. vzdrževalcev, poklic diplomanta (če je zaposlen); družbenoekonomski položaj diplomanta;
dosežena šolska izobrazba staršev
oz. vzdrževalcev; družinske razmere; kje se diplomant namerava zaposliti po diplomi; nagrada ob diplomi.

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja

Magistri
oziroma EMŠO; datum diplomiranja; ime
specialisti
šole, študijski program in smer; priŠOL-MAG-80
imek, očetovo ime in ime; spol;
rojstni datum; rojstni kraj; stalno
prebivališče; državljanstvo; narodnostna pripadnost; strokovni naziv;
na kateri šoli je končal višješolski
oz. visokošolski študij; leto vpisa
na magistrski oz. specialistični študij; študijsko področje iz katerega
je opravljeno magistrsko oz. specialistično delo; naslov magistrskega
oz. specialističnega dela; način
študija; nosilec stroškov podiplomskega študija; poklic magistra oz.
specialista in staršev oz. vzdrževalcev; dejavnost podjetja, organizacije, zavoda v katerem je magister
oz. specialist zaposlen; družbenoekonomski položaj; dosežena šolska izobrazba staršev oz. vzdrževalcev; družinske razmere.

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja

Periodika
izva|an|a

Obdobja ali
kritlinl
Kdo mor* dati
datum
podatka In kdaj Rezultati
Koledarsko Študenti višje- 8. 3.
šolskega in vileto
sokošolskega
študija, ob diplomi.
Višje, visoke
šole, fakultete,
umetniške akademije do 5. v
mesecu, univerze,
31. 1.

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
Koledarsko Študenti magi- 28. 2.
leto
strskega, specialističnega študija ob diplomi
Višje, visoke
šole, fakultete,
umetniške akademije,
Ministrstvo za
zdravstvo,
Zdravniška
zbornica,
Inštituti
6. 1.

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo. če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.

poročevalec, št. 17
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J
KpZS/16.9

ZS/16.10

Raziskovani«
Ime/Oznaka

Namen

Vsebina

Doktorji znanosti
ŠOL-DR-70

Poročilo o visokošolskih učiteljih, znanstvenih delavcih in
sodelavcih
ŠOL-KP-60
Statistično poročilo o
štipendiranju učencev in študentov
ŠOL-ŠTIP

EMSO; datum doktoriranja, ime šole; študijski program, smer; priimek, očetovo ime in ime; spol;
rojstni datum; rojstni kraj; stalno
prebivališče; državljanstvo; narodnostna pripadnost; na kateri šoli je
končan visokošolski študij (ime šole, študijski program in smer ter
leto diplomiranja); leto diplomiranja magisterija oz. specializacije;
področje znanosti magistrskega
oz. specialističnega dela; področje
znanosti, iz katere je doktoriral; naslov doktorske disertacije; poklic
staršev oz. vzdrževalcev ter poklic
doktorja znanosti; dejavnost podjetja, organizacije, zavoda, v kateri je doktor zaposlen; status pri delu, ki ga opravlja; dosežena šolska
izobrazba staršev oz.vzdrževalcev;
družinske razmere.

Periodika
lzva|an|a

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja

Obdobje ali
Kdo mora dati
kritični
podatke In kda| Rezultati
datum
Kolesarsko Doktorji znano- 28. 2.
leto
sti ob diplomi
Visoke šole, fakultete, umetniške akademije,
univerze, inštituti 6. 1.

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.

Zaposleni po nazivu, izobrazbi. Spremljanje
L
spolu in delovnem času in oblikah stanja na podelovnega razmerja
dročju izobraževanja

31. 10.

Višje, visoke 24. 12.
šole, fakultete,
umetniške akademije 23. 11.
Podjetja in dru- 20. 4.
ge organizacije, Republiški
zavod za zaposlovanje, drugi
zavodi, ki imajo
štipendiste 16.
1.

Podatki o štipenditorju: ime podjetja, zavoda, dejavnost, občina
Podatki o štipendistu: ime in priimek, EMšO, spol, občina stalnega
prebivališča štipendista, občina v
kateri je šola, vrsta štipendije, šolasmer-poklic, za katero dobiva štipendijo, stopnja zahtevnosti, letnik
šolanja; letnik šolanja, v katerem je
postal štipendist, višina štipendije v
SIT, status vzdrževalca, štipendista, bivanje štipendista v času šolanja.
Poročilo podjetij in Podatki o organiziranju in izvajanju
drugih organizacij o izobraževanja, vrste izobraževanja
izobraževanju zapo- in udeleženci po spolu, stroški za
izobraževanje, organizatorji in izvaslenih
jalci izobraževanja.
ŠOL-ZAP

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja

31. 12.

Spremljanje
stanja na področju izobraževanja zaposlenih

Koledarsko Podjetja, druge 1.
leto
organizacije,
zavodi 23. 3.

ZS/16.13

Poročilo o delu ljud- Podatki o vrstah izobraževanja,
skih univerz
udeleženci po spolu in starosti,
ŠOL-LU
drugih dejavnostih, o zaposlenih
stroških.

Spremljanje
L
stanja na področju izobraževanja

ZS/16.14

Poročilo
šol
šOL-GL

Spremljanje
L
stanja na področju glasbenega izobraževanja

ZS/16.15

Popis šolskega pro- Splošni podatki o poslopju, podat- Spremljanje
Občasno
štora osnovnih in ki o prostorih In šolskem zemljišču, stanja šolskih
srednjih šol
zgradb
ŠOL-ZGR

ZS/16.16

Popis učiteljev v osnovnih, glasbenih in
srednjih šolah, izobraževalnih centrih
in ljudskih univerzah
ŠOL-PD

Šolsko leto Ljudske univerze
Šolsko leto 20.
9.
Konec šol- Glasbene šole
skega leta Konec šolskega leta
31. 8.
začetek
začetek šolskešolskega
ga leta 2. 10.
leta 20. 9.
7.-12. 5.
Osnovne, srednje šole, Ministrstvo za šolstvo in šport 1.
6.
Osnovne, glas31.3.
bene in srednje
šole, izobraževalni centri in
ljudske univerze, Ministrstvo
za šolstvo in
šport 24. 4.

ZS/16.11

ZS/16.12

glasbenih Podatki o vrsti in organizaciji šol,
učencih, inštrumentih, uspešnosti
učencev, nastopih in drugih glasbenih dejavnostih ter o učiteljih.

EMŠO, priimek in ime, spol, datum
rojstva, delovne izkušnje, dokončana šola, stopnja strokovne izobrazbe, dela in naloge delavca, delovno
razmerje, pedagoško-andragoška
izobrazba, strokovni izpit, predmeti, ki jih poučuje, tedensko število
ur poučevanja.
31

Občasno
Spremljanje
stanja zaposlenih učiteljev v
osnovnih, srednjih šolah, izobraževalnih
centrih in Ijudskih univerzah

18. 11.

16. 12.
30. 10.
(predhodni podatki)
30. 3.

31. 12.

poročevalec, it. 17

Zap.
it.

Raziskovanje
Ima/Oznaka

ZS/16.17

Popis visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev na višjih in visokih šolah
ŠOL-PDV

Periodika
Izvajanja

Vsabina

Namen

EMŠO. priimek in ime, rojstni podatki, državljanstvo, narodnost, podatki o stalnem prebivališču, podatki o izobrazbi, področje znanosti, magisterija, specializacije ali
doktorata, naziv, delovno razmerje,
raziskovalna umetniška in izobraževalna aktivnost, znanje tujih jezikov.

Spremljanje
Občasno
stanja zaposlenih oseb v višjem in visokem
šolstvu

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati
31.3.

Višje, visoke 31. 12.
šole, fakultete,
umetniške akademije. Ministrstvo za šolstvo
in šport 24. 4.

Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo. če se posameznik želi o
tem izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli, kateremu narodu
pripada, če to
ne želi. ♦

ZS/16.18

Poročilo dijaških in Popis dijaških in študentskih doštudentskih domov mov, dijaki in študentje po vrstah
ŠD
šole, ki jo obiskujejo, spolu, po
stopnji strokovne izobrazbe in poklicu vzdrževalca, po deležu oskrbnine. po občini stalnega bivališča,
zaposleno osebje, podatki o prostoru.

Spremljanje
jstanja na področju izobraževanja

31. 3.

Dijaški In štu- 5. 6.
dentski domovi
15. 4.

ZS/16.19

Zavodi za usposab- Zavodi, varovanci po starosti in
Ijanje otrok in mla- spolu, po vrsti šole, ki jo obiskujedostnikov z motnjami jo, družinske razmere, zaposleni
vedenja in osebnosti
VMO

Spremljanje
stanja na področju vzgoje
in izobraževanja vedenjsko
in osebnostno
motenih otrok
in
mladostnikov

31. 12.

Zavodi za uspo- 25. 2.
sabljanje otrok
in mladostnikov z motnjami
vedenja
in
osebnosti

ZS/16.20

Zavodi za usposab- Zavodi, varovanci po starosti in
ljanje otrok in mla- spolu, družinske razmere, po vrsti
dostnikov z motnjami šole, ki jo obiskujejo, zaposleni
v razvoju
ZU

Spremljanje
stanja na področju vzgoje
in izobraževanja otrok in
mladostnikov z
motnjami v razvoju

31. 12.

Zavod za uspo- 25. 2.
sabljanje otrok
in mladostnikov z motnjami
v razvoju

Spremljanje
5L
stanja na področju rekreativnega in tekmovalnega
športa
Spremljanje
3L
stanja na področju športnorekreativne dejavnosti v podjetjih In drugih organizacijah

Preteklo
leto

Ministrstvo za 10. 7.
šolstvo in šport

Preteklo
leto

Podjetja in dru- 10. 7.
ge organizacije

Spremljanje
5L
stanja na področju športnih
objektov

31. 12.

Ministrstvo za 30. 5.
šolstvo in šport

Spremljanje
4L
stanja na področju tehničnega izobraževanja

Preteklo
leto

Vse organizaci- 25.12.
je za tehnično
izobraževanje

ZS/17. STATISTIKA ŠPORTA
ZS/17.1
Poročilo
športnih
društev in klubov
ŠPORT-1 Od leta
1994

Podatki o športnih društvih (klubih), sekcijah, članstvu, strokovnem osebju, tekmovanjih, akcijah,
tečajih, prihodkih in odhodkih.

ZS/17.2

Poročilo o športnorekreativni dejavnosti v
podjetjih in drugih
organizacijah
šPORT-2
Od leta 1993

ZS/17.3

Poročilo o športnih Podatki o številu športnih centrov,
objektih ŠPORT-3
vrsta In število objektov - vadišč,
Od leta 1992
podatki o stroških vzdrževanja in
investicijah.
Poročilo organizacij Podatki o športnih klubih, organiza tehnično izobraže- zacijah, članstvu, strokovnem
vanje TEH-IZO Od le- osebju, funkcionarjih, tečajih, preta 1993
davanjih, tekmovanjih, prihodkih,
odhodkih

ZS/17.4
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Podatki o organiziranosti in obliki
športnorekreacijske dejavnosti v
podjetjih, številu organizatorjev
športne rekreacije po strokovni
usposobljenosti, številu objektov lastnih in v najemu, številu organiziranih ur športne rekreacije po
športnih panogah, tekmovanjih in
tekmovalcih, akcijah in odhodkih
organizacij za izvajanje športne rekreacije.
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Zap.
št.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

Vteblna

Namen

ZS/18. STATISTIKA RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI
ZS/18.1
Letno poročilo razi- Raziskovalno razvojno področje po
skovalnih in razisko- OECD metodologiji FRASCATI;
valno-razvojnih orga- zaposleni v R-RD (zaposleno osebnizacij, podjetij in za- je v FTE in oseba-leto) po poklicu
povezano z ISCO-m, po ravni forvodov R-RD
malne izobrazbe - z ISCED-om);
Izdatki za RRD (notranji izdatki tekoči in kapitalni ter direktni izdatki države);
RR aktivnosti, klasificirane po institucionalni organizaciji (sektorsko)
in funkcionalni distribuciji (vrsti aktivnosti, ciljih, področjih znanosti,
socio-ekonomskih kriterijih);
izumi, patenti (prijavljeni, registrirani, preizkušeni); vrednost objektov in raziskovalne opreme v lasti
raziskovalne organizacije ter njena
zasedenost.
ZS/19 STATISTIKA KULTURE
Letno poročilo za Delo po avtorju, jeziku originala,
ZS/19.1
UDK, zvrsti, založniku, naklada.
knjige in brošure
TISK-1
ZS/19.2
ZS/19.3
ZS/19.4

Letno poročilo za pe- Periodika izhajanja; založnik, nariodični tisk
men, jezik, naklada, UDK.
TISK-2
Letno poročilo za vi- Video kasete, vrsta, producent, kopije
deo posnetke
TISK-3
Letno poročilo za Gramofonske plošče; zvočne kasezvočne posnetke
te; CD, vrsta, založnik, naklada.
TISK-4

Periodika
izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kdaj Rezultati
Javni razisko- 30. 6.
valni zavodi, raziskovalne in
raziskovalnorazvojne enote
gospodarskih
družb, javnih
služb, javni visokošolski zavodi. drugi javni zavodi 15. 4.

Spremljanje
stanja na področju raziskovalno-razvojne
dejavnosti

Preteklo
leto

Spremljanje
stanja na področju kulture

Preteklo
leto

NUK
15. 4.

30. 6.

Spremljanje
stanja na področju kulture
Spremljanje
stanja na področju kulture
Spremljanje
stanja na področju kulture

Preteklo
leto

NUK
15. 4.

30. 6.

Preteklo
leto

NUK
15. 4.

30. 6.

Preteklo
leto

NUK
15. 4

30. 6.

ZS/19.5

Letno poročilo o gle- Gledališke skupine ter drugi produ- Spremljanje
centi, izvedena dela, predstave, stanja na podališki dejavnosti
obiskovalci, gostovanja, zaposleni. dročju kulture
KU-GL

Pretekla
gledališka
sezona

Gledališke sku- 12.11.
pine, producenti
1 10.

ZS/19.6

Letno poročilo filharmonije in poklicnih
orkestrov
KU-FO
Letno poročilo radiodifuznih zavodov
KU-RTV

Vrsta orkestra, koncerti, obiskoval- Spremljanje
ci, gostovanja, zaposleni.
stanja na področju kulture

Pretekla
gledališka
sezona

Poklicni orke- 9. 10.
stri
20. 9.

Tehnične značilnosti radiodifuznih Spremljanje
zavodov, radijski in TV-program, stanja na pozaposleni, finančna sredstva, na- dročju kulture
ročniki.

Preteklo
leto

Radiodifuzni
zavodi
5. 4.

Spremljanje
stanja na področju kulture

Preteklo
leto

Spremljanje
stanja na področju kulture

Preteklo
leto

ZS/19.10

Letno poročilo o fil- Država izvora filma, vrsta filma, šte- Spremljanje
mih v prometu
vilo komercialnih kopij.
stanja na poKINO-5
dročju kulture

Preteklo
leto

Podjetja za pro- 28. 2.
izvodnjo filmov
20. 1.
Podjetje
za 28.2.
uvoz ali izvoz
filmov
20. 1.
Podjetja za pro- 28. 2.
met filmov
20. 1.

ZS/19.11

Letno poročilo kine- Oprema kinematografov, predvaja- Spremljanja
matografov
ni filmi, predstave, obiskovalci, pri- stanja na poKINO-1
hodki, odhodki.
dročju kulture

Preteklo
leto

Kinematografi
15.4.

ZS/19.12

3L
Poročilo muzejev in Muzeji, zbirke po vrstah, predmeti Spremljanje
muzejskih zbirk
po vrstah, razstave, gostovanja, stanja na poKU-MZ
obiskovalci, zaposleni.
dročju kulture
- vsako tretje leto
od leta 1992

Preteklo
leto

Muzeji, galeri- 30. 6.
je. zbirke
15. 4.

ZS/19.13

Poročilo o dejavnosti Razstave po vrstah, gostovanja, Spremljanje
L
posredovanja kultur- obiskovalci, zaposleni.
stanja na ponih vrednot
dročju kulture
KU-GR

Preteklo
leto

Galerije, razsta- 8. 4.
višča
16. 1.

ZS/19.14

Poročilo knjižnic
KU-BIB
Od leta 1993

Preteklo
leto

Vse knjižnice, 30.7.
NUK
30. 3.

ZS/19.7

ZS/19.8
ZS/19.9

Letno poročilo o pro- Proizvedeni filmi po dolžini, vrsti,
izvodnji filmov
proizvajalcu.
KINO-2
Letno poročilo o iz- Izvoženi in uvoženi filmi po dolžini,
vozu in uvozu filmov vrsti in državi uvoza ali izvoza.
KINO-4

Knjižnice po vrstah, obdelano Spremljanje
3L
knjižnično gradivo, prirast, izposo- stanja na poja, izmenjava gradiva, uporabniki, dročju kulture
zaposleni, sredstva.
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Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

Zap.
tt

Raziskovanje
Ima/Oznaka

ZS/19.15

Poročilo kulturnih Sestava domov, kongresna, izobra- Spremljanje
3L
domov
ževalna in kulturna dejavnost, za- stanja na poKU-DK
posleni.
dročju kulture
Od leta 1994

Preteklo
leto

ZS/19.16

Poročilo živalskih Površina, objekti živalskega vrta,
vrtov
živali po vrstah, zaposleni, obiskoKU-ZV
valci, finance.
Od leta 1995
Arhivsko gradivo po vrstah, prirast,
Poročilo arhivov
KU-ARH
izposoja, uporabniki, razstave, zaOd leta 1994
posleni.
Poročilo kulturno- Sekcije po vrstah, člani, prireditve,
umetniških društev obiskovalci, gostovanja.
KU-KUD
Od leta 1996

Spremljanje
5L
stanja živalskega vrta

Preteklo
leto

Vsi kulturni do- 15. 11.
movi in zavodi
za kulturo
30. 9.
Živalski vrt
30. 4.
10. 4.

Spremljanje
3L
stanja na področju kulture
Spremljanje
5L
stanja na področju kulture

Preteklo
leto

Arhivi
25. 1.

Preteklo
leto

Kultu rno-umet- 1. 6.
niška društva
1. 2.

31. 12.

Zavodi za var- 30. 9.
stvo naravne in
kulturne dediščine 15. 4.

31. 12

Centri za soci- 30. 3.
alno delo indrugi izvajalci
SV
30. 1.
Otroški domovi 25. 2.
30. 1.

ZS/19.17
ZS/19.18

ZS/19.19

Vsebina

Naman

Partodlka
Izvajanja

Popis kulturnih spo- Ime in lokacija spomenika, vrsta in Spremljanje
10L
menikov
skupina, čas nastanka, ohranje- stanja kulturnih
KU-ZSK
nost, namen, varstveni režim.'
spomenikov
Od leta 1996

ZS/20 STATISTIKA SOCIALNEGA VARSTVA
Uporabniki, storitve Uporabniki storitev in dajatev sociZS/20.1
in dajatve socialnega alnega varstva za otroke, mladostvarstva
nike in odrasle.
SOC-1

Spremljanje
L
stanja na področju socialnega varstva

15. 4.

ZS/20.2

Otroški domovi
SOC-20

Otroci po spolu in družinskih raz- Spremljanje
merah; otroci pod skrbništvom, za- stanja na področju socialposleno osebje.
nega varstva

31. 12

ZS/20.3

Socialnovarstveni zavodi za usposabljanje
otrok in mladostnikov z zmerno, težko
in težjo motnjo v razvoju
SOC-30

Varovanci po kategorijah in stopnji
motenosti, družinske razmere, socialnopoklicni položaj staršev, zaposleno osebje.

Spremljanje
stanja na področju socialnega varstva

31. 12.

ZS/20.4

Zavodi za poklicno
rehabilitacijo invalidov in podjetja za zaposlovanje invalidov
SOC-40

Oskrbovanci po invalidnosti in
pravnem razmerju, proizvodnih
programih in storitvah, plačilu rehabilitacije in bivanju, zaposlenosti
po usposobitvi, invalidi in zaposleni po izobrazbi in po drugih ustreznih znakih.

Spremljanje
2L
stanja na področju rehabilitacije in zaposlovanja invalidov

31. 12.

ZS/20.5

Domovi za starejše
SOC-52

Vrste domov, varovanci po starosti,
zdravstvenem stanju, razlogih, zaradi katerih so bili sprejeti v zavod,
vzdrževanju in drugih ustreznih
znakih, zaposlene osebe

Spremljanje
1L
stanja na področju socialnega varstva

31. 12.

Domovi za sta- 15. 4.
rejše

ZS/20.6

1L
Posebni socialnovar- Varovanci po starosti, zdravstve- Spremljanje
nem stanju, tretmanu in pomemb- posebne katestveni zavodi
nih znakih, zaposlene osebe
gorije odraslih
SOC-54
oseb z motnjami v razvoju,
vključenih v institucionalno
varstvo
1L
Varstveno delovni Varovanci po starosti, stopnji priza- Spremljanje
detosti, tretmanu in pomembnih posebne katecentri SOC-56
znakih, zaposlene osebe
gorije odraslih
oseb z motnjami v razvoju,
vključenih v institucionalno
varstvo
1L
Centri za socialno Dejavnost centrov za socialno delo Spremljanje
dejavnosti cenin zaposleni delavci po strokah
delo
trov za socialno
SOC-61
delo

31. 12.

Posebni social- 15. 4.
novarstveni zavodi 20. 1.

31. 12.

Delovnovar15. 4.
stveni centri in
enote
20. 1.

31. 12.

Centri za soci- 30. 3.
alno delo

ZS/20.7.

ZS/20.8.
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Socialnovar25. 2.
stveni zavodi za
usposabljanje
otrok in mladostnikov
z
zmerno, težjo
in težko motnjo
v razvoju
31. 1.
Zavodi za po- 20. 3.
klicno rehabilitacijo in podjetje za zaposlovanje invalidov

Zapit.

Raziskovani«
Ime/Oznaka

Vsebin«

Namen

Periodika
Izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

ZS/21 STATISTIKA DRUŽINSKIH PREJEMNIKOV IN VARSTVA MATERINSTVA
ZS/21.1
Otroški dodatek
Število upravičencev In otrok, sta- Spremljanje
OD
tus upravičencev in otrok.
stanja na področju družinskih prejemkov

31.12.

ZS/21.2

Denarna nadomestila število upravičencev, spol, starost.
za čas porodniškega status, podaljšanje porodniškega
dopusta
dopusta, način koriščenja.
NDP

31. 12.

ZS/21.3

StarSevski dodatek
SD '

Spremljanje
L
stanja na področju družinskih prejemkov

število upravičencev, spol. status Spremljanja
upravičencev.
stanja na področju družinskih prejemkov

31. 12.

Pomoč za opremo število upravičencev, oblike pomo- Spremljanje
novorojenca
či (denar, paket)
stanja na poPON
dročju varstva
materinstva inna področju zaposlovanja
ZS/21.5
Varstvo materinstva število delavcev, ki uveljavljajo pra- Spremljanje
VM
vico do dela s polovičnim delovnim stanja na počasom zaradi varstva otroka, spol, dročju varstva
status.
materinstva inna področju zaposlovanja
ZS/22. STATISTIKA PRAVOSODJA
ZS/22.1
Polnoletne osebe, Podatki o storilcu (spol, leto rojstva Spremljanje
zoper katere je po- itd.), kaznivem dejanju, postopku, stanja na postopek po kazenski vrsti odločbe in trajanju postopka, dročju kaznivih
ovadbi in predhodni
dejanj
postopek končan
SK-1
ZS/22.2
Obtožene polnoletne Podatki o storilcu (spol. leto roj- Spremljanje
osebe, zoper katere stva, itd.), kaznivem dejanju, sodni stanja na poje kazenski postopek odločbi, izrečenih sankcijah, traja- dročju kaznivih
pravnomočno kon- nju postopka, drugi podatki.
dejanj
čan SK-2
ZS/22.3
Mladoletne osebe, Podatki o mladoletniku (spol, leto Spremljanje
zoper katere je po- rojstva itd.), kaznivem dejanju, po- stanja na postopek po kazenski stopku, družinskih razmerah, sodni dročju kaznivih
dejanj
ovadbi in pripravljal- odločbi, trajanju postopka.
ni postopek končan
SK-3
ZS/22.4
Mladoletne osebe, Podatki o mladoletniku (spol, leto Spremljanje
zoper katere je ka- rojstva itd.), kaznivem dejanju, po- stanja na pozenski postopek pred stopku, izrečenih sankcijah, dru- dročju kaznivih
senatom pravnomoč- žinskih razmerah, trajanju po- dejanj
stopka.
no končan SK-4
Podatki o storilcu gospodarskega Spremljanje
Odgovorne
ZS/22.5
zoper katere je pred- prestopka (spol, leto rojstva, itd.), stanja na pohodni postopek za gospodarskem prostopku, trajanju dročju gospogospodarski presto- postopka.
darskih prestopkov
pek končan SP-1
Odgovorne osebe, Podatki o storilcu gospodarskega Spremljanje
ZS/22.6
zoper katere je po- prestopka (spol, leto rojstva, itd.), stanja na postopek za gospodar- gospodarskem prestopku, postop- dročju gosposki prestopek prav- ku, sodni odločbi, izrečenih sankci- darskih prestopkov
nomočno končan jah, trajanju postopka.
SP-2
ZS/22.7
Pravne osebe, zoper Podatki o storilcu gospodarskega Spremljanje
katere je predhodni prestopka, gospodarskem postop- stanja na popostopek za gospo- ku, postopku, trajanju postopka. dročju gospodarskih predarski
prestopek
stopkov
končan SP-3
ZS/22.8
Pravne osebe, zoper Podatki o storilcu gospodarskega Spremljanje
katere je postopek za prestopka, gospodarskem prestop- stanja na pogospodarski presto- ku, postopku, trajanju postopka
dročju gospodarskih prepek pravnomočno
stopkov
končan, SP-4

31. 12.

ZS/21.4
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Ministrstvo za 15.4.
delo. družino in
socialne zadeve
28. 2.
Ministrstvo za 15. 4.
delo, družino in
socialne zadeve
28. 2.
Ministrstvo za 15. 4.
delo. družino in
socialne zadeve
28. 2.
Ministrstvo za
delo, družino in
socialne zadeve
28. 2.

31. 12.

Ministrstvo za 15. 4.
delo, družino in
socialne zadeve
28. 2.

Preteklo
leto

Pristojna držav- 15.3.
na tožilstva 5.
v mesecu

L

Preteklo
leto

Pristojna sodiS- 15.3.
ča 5. v mesecu

L

Preteklo
leto

Pristojna držav- 15.3.
na tožilstva 5.
v mesecu

L

Preteklo
leto

Pristojna sodiš- 15.3.
ča 5.
v mesecu

L

Preteklo
leto

Pristojna držav- 15.3.
na tožilstva 5. v
mesecu

L

Preteklo
leto

Pristojna sodiš- 15.3.
ča 5 v mesecu

L

Preteklo
leto

Pristojna držav- 15.3.
na tožilstva 5. v
mesecu

L

Preteklo
leto

Pristojna sodiš- 15.3.
ča 5. v mesecu
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Zap.
št.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

Periodika
izvajanja

ZS/23.1 STATISTIKA OKOUA IN NARAVNIH VIROV
L
Letno poročilo o Podatki o porabi goriv in surovin Spremljanje
ZS/23.1
onesnaževanju zraka na področju industrije, rudarstva, onesnaževanja
komunalne dejavnosti, široke pora- zraka
ZRAK-1
be in prometa. Izračun emisij 502 in
NO*.
Priprava izbranih os- Osnovni podatki o okolju RepubliZ S/23.2
novnih podatkov o ke Slovenije.
okolju
Spremljanje
3L
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kda| Rezultati
Preteklo
leto

Preteklo
leto

Preteklo
leto

Dokumentacija
Zavoda RS za
statistiko
in
drugih organov
31. 3.
Dokumentacija
Zavoda RS za
statistiko
in
drugih organov
30. 9.
Industrijska podjetja, kmetijska organizacije, gradbena
podjetja in bolnišnice 31. 3.
Poslovni subjekti s področja
industrije in rudarstva ter enote neindustrijskih organizacij, ki se ukvarjajo z industrijsko proizvodnjo, Ministrstvo
za okolje in
prostor 16. 3.
Poslovni subjekti za vodnogospodarske
storitve in enote drugih poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z varstvom
pred škodljivim
delovanjem voda 1. 3.
Poslovni subjekti za vodnogospodarske
storitve in enote drugih poslovnih subjektov podjetij, ki
se ukvarjajo z
varstvom pred
škodljivim delovanjem voda
1.3.
Podjetje za urejanje hudournikov 1. 3.

30.9.

30. 12.

30. 9.

ZS/23.3

Poročilo o odpadkih
iz industrije, kmetijstva, gradbeništva in
bolnišnic ODP-1 od
1996 dalje

Nastale in od drugih prevzete količine odpadkov po vrstah in načinu
odvoza; izvoz in uvoz odpadkov;
posebni in posebej nevarni odpadki; naprava za ravnanje z odpadki.

ZS/23.4

Letno poročilo o
uporabi vode in varstvu voda pred onesnaževanjem VOD-1

Izkoriščanje in uporaba vode po vi- Spremljanje
rih preskrbe in načinu uporabe, od- stanja voda
plake. prečiščevanje odplak, ponovno uporabljene in recirkulacijske vode, naprave za prečiščevanje
odplak, hlajenje, lastnina, in drugo.

Preteklo
leto

ZS/23.5

Letno poročilo o varstvu pred poplavami
in ureditvi rek VOD3a

Obramba območja pred poplavami, Spremljanje
(velikimi) zunanjimi vodami, po- varstva pred
plavljene površine in objekti, regu- poplavami
lacija rek. poraba energije in goriva, idr.

Preteklo
leto

Z S/23.6

Letno poročilo o Iz- Izsuševanje zemljišča, ki ga ogro- Spremljanje izsuševanju zemljišča žajo odvečne notranje in podzem- suševanja zemne vode. Objekti izsuševalnih siste- ljišče
VOD-3b
mov, poraba energije, goriva idr.

Preteklo
leto

ZS/23.7

Letno poročilo o varstvu zemljišč pred
erozijo in o urejanju
hudournikov
VOD-ER

Preteklo
leto

ZS/23.8

Poročilo o javnem Izviri voda po številu, vrsti in količi- Spremljanje
vodovodu
ni zajete vode in načinu transporti- porabe vode
(VOD-2V)
ranja. Dobavljene količine vode.
Periodično: leto, ko se je začela
uporabljati voda iz javnega vodovora; objekti vodovodnega sistema
na območju, na katerem so.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 10.9.
jekti s področja
komunalne dejavnosti ter drugi
poslovni
subjekti, ki razpolagajo z dokumentacijo o
javnem vodovodu 1. 3.

ZS/23.9

Poročilo o javni ka- Odpadne vode, prečiščevanje od- Spremljanje
L
padnih voda; periodično: kanaliza- odpadnih voda
nalizaciji
(VOD-2K)
cijsko omrežje in naprave, leto ko
se je kanalizacijski sistem začel izkoriščati; način odvajanja odpadnih voda; čistilne naprave; poraba
energije idr.

Preteklo
leto

Poslovni sub- 10.9.
jekti s področja
komunalne dejavnosti in krajevne skupnosti, ki razpolagajo z dokumentacijo o
javni kanalizaciji 1. 3.

poročevalec, št. 17

Podatki o eroziji zemljišč, osnovni Spremljanje
podatki o hudournikih, urejanje hu- varstva zemdournikov in dela v hudourniških Ijišč
strugah, poraba energije in goriva
idr.
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1.9.

24.4.

24. 4.

24. 4.

Zap.
it.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Vsebina

Namen

ZS/23.10

Poročilo o javnem
odvozu In odlagališčih odpadkov
KODP-1
od 1996 dalje

Odvoz sestava gospodinjskih, njim
podobnih in kosovnih odpadkov;
ravnanje z odpadki, zbranimi v javnem odvozu; izvor odloženih odpadkov.

Spremljanje
3L
dejavnosti javnega odvoza
odpadkov, ravnanja z odpadki in stanja javnih odlagališč
odpadkov

ZS/23.11

Ocena škode, ki so jo
povzročile elementarne nesreče
ELNES

ZS/23.12

ZS/23.13

Periodika
izvajanja

Preteklo
leto

Poslovni subjekti in druge
organizacije,
pooblaščeni za
odvoz odpadkov in upravljanje z odlagališči odpadkov
31. 1.
Državne in re- 1. 6.
gijske komisije
za oceno škode
30. 4.

Celoten znesek škode na poškodo- Obračunavanje
vanih in uničenih sredstvih po vrsti makroekonommaterialnih dobrin, sektorju lastni- skih agregatov
ne, nodročjih dejavnosti in vzrokih
nastanka škode (poplava, potres,
drsenje zemljišča, epidemije bolezni pri ljudeh, epizootije bolezni živali in različne vrste škodljivcev v
kmetijstvu, škoda, ki je nastala z
onesnaževanjem zemljišča, vode in
zraka ter škoda zaradi tehničnih
pomanjkljijvosti ali zastarele tehnologije, druge naravna nesreče in
drugi vzroki).
Letno poročilo o po- Število požarov po vzrokih, pano- Spremljanje
gah dejavnosti, višini škode; po požarov
žarih
mesecih in dnevih nastanka; po občinah in sektorju lastništva; po vrsti
opožarjenega objekta in lastništva
idr.

Preteklo
leto

Letno poročilo o pre- Količine pripeljane pitne vode. šteskrbi prebivalstva s vilo pripeljanih cistern, število
pripeljano pitno vodo oskrbljenih prebivalcev in živine,
število prepeljanih kilometrov.

Tekoče leto Ministrstvo za 20 9.
obrambo

Preteklo
leto

Spremljanje
oskrbe prebivalstva s pripeljano
pitno
vodo

ZS/24. STATISTIKA DENACIONALIZACIJE
Spremljanje
ZS/24.1
Statistično poročilo o Podatki o udeležencih:
- EMŠO (če ni EMŠO - ime, pri- denacionalizadenacionalizaciji
imek, rojstni datum in spol ter stal- cije
Sloveniji
no prebivališče), državljanstvo
- MŠ organizacije za zavezanca.
Predmet denacionalizacije ter njegova velikost, vrednost in lokacija.
Vloga in nadaljnje stopnje reševanja.
Zapit.

Obdob|e ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kdaj Rezultati

Naloga
In nosilec 1

31.12.

Ministrstvo za 20. 8.
obrambo

Organi, ki so po 1.9.1992
zakonu dolžni
izvajati
postopke
Ministrstvo za
pravosodje
Sodni organi

Kratka opredelitev vsebine In cilja
ZS/RN RAZVOJNE IN METODOLOŠKE NALOGE
ZS/RN. 1
Model podatkov Slovenije Analiza zbiranja podatkov v Republiki Sloveniji iz evidenčnega in statističnega vidika,
harmonizacija in združevanje v kontroliran
model podatkov.

Sodelujejo

ZS/RN.2

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Mini- 31.
strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Gospodarska zbornica Slovenije, Ministrstvo
za finance, Republiški zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj.

Uskladitev statističnih ekonomskih klasifikacij in nomenklatur z evropskimi
standardi

Cilj je uvesti povezan sistem statističnih klasifikacij dejavnosti, proizvodov, storitev in
blaga, ki bo usklajen z mednarodnimi priporočili in standardi EU.
Naloga obsega naslednje vsebinske sklope:
- uvedba nove klasifikacije dejavnosti,
- revizija kriterijev razvrščanja po dejavnosti in opredelitve statističnih enot; priprava
metodoloških osnov za razvrščanje in prerazvrstitev poslovnih subjektov po novi klasifikaciji dejavnosti; prehod na statistično izkazovanje podatkov po novi klasifikaciji dejavnosti; uskladitev primerljivosti časovnih serij
podatkov za nazaj; uskladitev klasifikacij, ki
so povezane z EKO z novo standardno klasifikacijo dejavnosti,
- uvedba nove nomenklature proizvodov;
revizija statistike proizvodov.
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Roki

Gospodarska zbornica, Republiška geodetska uprava, Republiška uprava za javne prihodke, Agencija za plačilni promet (SDK),
Banka Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo in
gozdarstvo. Ministrstvo za okolje in prostor
in druge organizacije.

poročevalec, št. 1 i

Kratka opredelitev vsebine In cilja

Sodelujejo

Roki

Zap. št.

Naloga In nosilec 1)

ZS/RN.3

Poslovni register Slovenije Iz nepopolnih in horizontalno nepovezanih
registrov poslovnih subjektov v Sloveniji
vzpostaviti poslovni register, ki bo večnamenski, primerljiv in povezljiv s podobnimi
evropskimi (ES - Business Register, VAT).

Ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za fi- 1996
nance, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za notranje zadeve, Agencija za plačilni promet (SDK), Gospodarska zbornica
Slovenije. Obrtna zbornica Slovenije, Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in z
Nacionalnim programom statističnih raziskovanj pooblaščene organizacije.

ZS/RN.4

Sistem nacionalnih raču- Obračun osnovnih makroekonomskih agrenov za Slovenijo
gatov za Slovenijo in razvoj sistema nacionalnih računov po mednarodnih priporočilih, ki ga sestavljajo:
a) integrirani ekonomski računi
- tekoči računi
- račun proizvodnje
- računi razdelitve in porabe dohodka
- računi akumulacije
- račun kapitala
- finančni račun
- račun drugih sprememb v sredstvih
- bilanca stanja
- račun tujine
b) tabela ponudbe virov in njihove potrošnje
c) analiza finančnih transakcij in stanja finančnih sredstev in obveznosti
d) tabele prebivalstva in zaposlenih
Input-output tabele Slove- Priprava metodologije in tabel input-output
nije za leto 1990 in 1992
za leto 1990 in1992 na osnovi proizvodnih
statistik ter testiranje rezultatov:
- pretoki proizvodov in storitev (commodity
by commodity)
- matrika proizvodnje (make matrika)
- tabela tehnični koeficientov
- absorbcijska matrika itd.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, 1997
Agencija za plačilni promet (SDK), Ministrstvo za tinance (Republiška carinska uprava,
Republiška uprava za javne prihodke), Banka
Slovenije.

Ocena BDP v stalnih cenah Priprava metodoloških osnov v skladu z mednarodnimi standardi in ocenjevanje BDP po
cenah leta 1990 oz. 1992.
Mednarodni program pri- Vključitev v mednarodni program. Prenos
merjave BDP (International metodologije ter njeno vključevanje v ustrezComparison Program - ne statistične raziskave
ICP)
(Anketa o potrošnji v gospodinjstvih, investicije, statistika cen, gradbeništva...). Izvedba
programa.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 1995
- Zavod za makroekonomske analize in razvoj. Izbrani eksperti PHARE.
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje 1995
za gradbeništvo, IGM, Avstrijski zavod za statistiko.

ZS/RN.5

ZS/RN.6
ZS/RN.7

Izbrani eksperti PHARE in drugi.

1995

t

ZS/RN.8

Kvartalno ocenjevanje BDP Priprava metodoloških osnov za ocenjevanje Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 1995
BDP in osnoftoh makroekonomskih agre- - Zavod za makroekonomske analize in razgatov.
voj, tehnična pomoč Eurostata in EFTE.

ZS/RN.9

Vrednost ustvarjenih inve- Priprava metodoloških osnov pridobivanja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. 1995
podatkov o vrednosti ustvarjenih investicij na Gospodarska zbornica Slovenije.
sticij (četrtletno)
osnovi vzorca po četrtletjih.

ZS/RN.10

Plačilna bilanca, devizna
bilanca in bilanca stanja in
obveznosti in terjatev Slovenije do tujine (Nosilec:
Banka Slovenije)
Statistika davkov

ZS/RN.11

ZS/RN.12

ZS/RN.13

ZS/RN.14

Priprava metodoloških osnov za statistično Zavod RS za statistiko, ekspertna pomoč.
spremljanje transakcij Slovenije z nerezidenti ter zasnova ustreznih baz podatkov.

1995

Priprava metodoloških osnov za spremljanje Ministrstvo za finance. (Republiška uprava za 1997
davkov v skladu z mednarodnimi statistični- javne prihodke). Agencija za plačilni promet
mi standardi.
(SDK).
Banka Slovenije, Avstrijski zavod za statistiko.
Anketa o porabi gospodinj- Priprava metodoloških osnov v skladu z med- Ministrstvo za delo, družino in socialne zade- 1997
stev
narodnimi standardi in priporočili Eurostata. ve, sindikati, Zavod za makroekonomske
analize in razvoj. Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.
Socialnoekonomski računi Priprava eksperimentalnih socialnih računov
na osnovi povezovanje podatkov iz različnih
statističnih in administrativnih virov, tako da
bi bile predstavljene demografske in socialne
tranzicije ter ekonomske transakcije različnih podskupin slovenske populacije.
Anketa o porabi časa
Analiza anket, ki se že izvajajo v državah EU
in ugotavljanje potreb po uvedbi le-teh v Sloveniji.

poročevalec, št. 17
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Zavod za makroekonomske analize in razvoj, 1999
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Vladni uradi.
1996

Zap. it.

Naloga In nosilac 1)

Kratka opredelitev vsebine In cilja

Sodelujejo

ZS/RN.15

Prag revščine

Analiza revščine v Sloveniji s pomočjo določitve različnih pragov revSčine glede na različne teoretične pristope, pri čemer mora
biti poudarek na statističnem objektivnem
merjenju in na določanju absolutnega praga
revščine.

Ministrstvo za delo, družino in socialne za- 1997
deve,
Zavod za makroekonomske analize in razvoj,
Drugi eksperti.

ZS/RN.16

Anketa potrošnikov

Pilotna (poskusna) izvedba harmonizirane
evropske ankete potrošnikov, na podlagi katere se zbirajo kvalitativni podatki o mišljenju
(vrednotenju) potrošnika o njegovi in nacionalni ekonomski situaciji. Anketni podatki
so eden od pomembnih virov za kratkoročne
ekonomske indikatorje.
Poročilo o informatiziranih Revizija metodologije in spremembe vsebine
delovnih mestih in uporabi raziskovanja.
opreme
Register kmetij (Nosilec: Cilj naloge je nastavitev registra kmetij za
Ministrstvo za kmetijstvo, potrebe kmetijske statistike ter administrativgozdarstvo)
ne namene. Register kmetij bo podlaga za
bolj kvalitetno, nacionalno in ažurno spremljanje kmetijstva ter osnova za bolj učinkovito vodenje kmetijske politike. Pri pripravi
strokovnih izhodišč za nastavitev registra bodo upoštevana mednarodna priporočila in
standardi EU. Prevzeli bi EMŠO, ime priimek
in naslov, za lastnike in člane gospodinjstva,
podatke iz zemljiškega katastra In knjige, podatke o kmečkem gospodarstvu iz popisa in
druge javne podatke.
Za potrebe nastavitve registra kmetij in izvedbe Popisa kmečkih gospodarstev v letu 1997
bomo pripravili spisek kmetij, narejen na
podlagi podatkov popisa 1991. Spisek kmetij,
ki bo vseboval enotno identifikacijo kmetije,
ime, priimek in naslov nosilca kmečkega gospodarstva ter podatek o socioekonomskom
tipu kmetije bomo posredovali kmetijski svetovalni službi, veterinarski službi, selekcijski
službi po posameznih speciesih. Ti bodo v
svoje evidence vnesli enotno identifikacijo iz
seznama.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zade- 1995
ve, Združenja v Gospodarski zbornici Slovenije in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

ZS/RN.17
ZS/RN.18

Roki

Ministrstvo za znanost in tehnologijo.

1997

Zavod RS za statistiko, Ministrstvo za fi- Konec
nance,
I. 1998
Republiška uprava za javne prihodke,
Ministrstvo za okolje in prostor.
Republiška geodetska uprava,
Raziskovalne organizacije.

ZS/RN.19

Revizija in dograditev stati- Cilj naloge je prilagoditi statistično spremlja- Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, Mini- Konec
nje področja kmetijstva glede na zahteve vo- strstvo za delo, družino in socialne zadeve, I. 1998
stike kmetijstva
denja kmetijske politike in potrebe drugih raziskovalne organizacije
uporabnikov z mednarodnimi priporočili
(OZN/FAO) in standardi Eurostata.
Naloga obsega naslednja področja:
- revizija metod napoved in ocene rastlinske
pridelave
- revizija statističnega spremljanja živinoreje
- revizija spremljanja cen kmetijskih proizvodov
- revizija spremljanja kmečke delovne sile
- priprava metodoloških osnov za krmske in
prehranske bilance
- priprava metodoloških osnov za kmetijske
bilance.

ZS/RN.20

ZS/RN.21

Spremljanje prometa z Predmet transakcije, vrednost transakcije,
zemljišči in drugimi nepre- podatki o kupcu in prodajalcu (EMŠO, stalno
prebivališče, spol, poklic, državljanstvo).
mičninami
Poskus izračuna indeksov področno in regionalno.
Poročilo o lastnini in upo- Podatki prevzeti Iz CRP-ja v zemljiško knjigo
in v zemljiški kataster: EMŠO, ime, priimek in
rabnikih nepremičnin
naslov lastnika in uporabnika nepremičnine.
NEP-1
(Nosilec: Republiška ge- Podatke prevzamejo geodetski upravni organi in preko njih drugi uporabniki zemljiškega
odetska uprava)
katastra; smiselno se dokončajo na ta način
tudi tekoče naložitve.

ZS/RN.22

Revizija statistike cen

Ministrstvo za okolje In prostor.
1996
Ministrstvo za finance - Republiška uprava
za javne prihodke.
Raziskovalne organizacije.
Strokovna združenja.
1996
Zavod RS za statistiko. Sodišča.

Glavni namen revizije indeksa cen življenj- PHARE, regionalni program in države vklju- 1996
skih potrebščin je zagotoviti usklajenost z čene kot donatorji te pomoči.
zahtevami EU na področju harmonizacije indeksa cen življenjskih potrebščin. Na področju uporabe cen kot deflatorjev je potrebno dograditi spremljanje cen na področju
gradbeništva in zunanje trgovine.
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Zap.
*1.

Naloga In nosilac 1)

ZS/RN.23

Revizija statistike podjetij

ZS/RN.24

ZS/RN.25

ZS/RN.26

ZS/RN.27

ZS/RN.28

ZS/RN.29

ZS/RN.30

Kratka opredelitev vsebine in cilja

Revizija letnih raziskovanj o strukturi in dejavnosti proizvodnih in storitvenih podjetij,
spremljanje netržnih storitev. Uvedba statistike o proizvodnji blaga in storitev, da bi zagotovili podatke za spremljanje sektorske in
regionalne politike ter za tržne raziskave. Revizija statistike majhnih in srednje velikih podjetij, ki obsega predvsem razvoj posebnih
indikatorjev za spremljanje majhnih podjetij.
Panelno anketiranje novo- Cilj panelnega anketiranja novoustanovljeustanovljenih podjetij
nih malih podjetij je statistično spremljanje
razvoja malih podjetij, ocenjevarija kvalitete
registrov in ocenjevanje stopnje preživetja
poslovnih subjektov. Panelno anketiranje sebo izvajalo v okviru mednarodnega projekta,
ki ga vodi in usklajuje Eurostat po usklajeni
in primerljivi metodologiji.
Spremljanje konjunkturnih Spremljanje konjunkturnih gibanj bo dopolgibanj
njeno z revizijo obstoječih in uvajanjem nekaterih kratkoročnih indikatorjev, ki jih naša
statistika Se ne spremlja.
Revizija statistike energe- Po podpisu evropske listine in novih energettike
skih strategij v državi je potrebna revizija
statistike energetike.
Pri tem je zlasti pomembna;
- uskladitev klasifikacije in definicij energentov z mednarodnimi priporočili,
- revizija statističnega spremljanja proizvodnje in porabe energentov in cen energije,
- priprava metodologije za energetsko bilanco.
Energetska kartica stavb Zaradi kompeksnih nalog se začne v Sloveniin stanovanj
ji z eksperimentalno nastavitvijo energetske
(ekološke) kartice stavb in stanovanj po
skandinavskih vzorih, kot sestavine registra
stanovanj in zgradb. Za enoto opazovanj bodo povezani popisni podatki '91 s podatki iz
drugih virov, tudi EMSO, ime in priimek uporabnika in lastnika za povezovanje podatkov
za statistično izkazovanje.

Sodelujejo

Roki

PHARE
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.
Eksperti.

1997

1999

PHARE, Zavod za makroekonomske analize Konec
in razvoj, Gospodarska zbornica Slovenije, I. 1997
Raziskovalne organizacije.
PHARE,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti.

1996

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ministrstvo za okolje in prostor
Raziskovalne organizacije
SML Ljubljana
SML Maribor
Obalna skupnost Koper.

1997

Prilagoditev statistike zu- Statistika zunanje trgovine EU spremlja
nanje trgovine zahtevam vključevanje nečlanic v postopno liberalizacijo pretoka blaga v EU s statističnimi podatEU
ki, pri čemer predpostavlja, da so viri in zbiranje podatkov harmonizirani. Podatke nameravajo spremljati v kombinirani nomenklaturi
(CN). V Sloveniji je treba CN uvesti v carinske
listine in druge dokumente. Zavod sodeluje,
saj podatki zunanje trgovine temeljijo na carinskih dokumentih. Specifična naloga pa je
tudi razvoj statistike carinskih tarif In prilagoditev ter racionalizacija informacijskih tokov,
ki spremljajo pretok blaga.
Statistika mednarodne me- Namen naloge je pripraviti metodološka
njave storitev
izhodišča za statistično spremljanje mednarodne menjave na področjih;
- storitev vezanih na statistiko podjetij
- turizma vezanega na statistiko namestitev
- direktnih investicij.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Ministrstvo za finance
Republiška carinska uprava,
Republiška uprava za javne prihodke
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Raziskovalne organizacije.

Konec
I. 1997

Banka Slovenije, PHARE.

1997

Spremljanje gradbene de- Cilj naloge je zasnovati novo statistično razijavnosti pri upravnih or- skovanje za spremljanje gradbene dejavnosti
ganih
v državi. Z raziskovanjem, ki bo spremljalo
podatke o izdaji gradbenih, uporabnih in
obratovalnih dovoljenj ter dovoljenj za odstranitev objektov v kombinaciji z drugimi
viri, bo vsebina statistike razširjena, tako da
bo bolj ustrezala potrebam uporabnikov.
Hkrati bo tudi usklajena z mednarodnimi priporočili in standardi EU.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Konec
Ministrstvo za okolje in prostor in drugi I. 1996
ustrezni upravni organi, inšpekcije,
PHARE.
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Zap. it.
ZS/RN.31

Naloga In nosilac 1)
Pilotsko (poskusno) raziskovanje s področja cestnega blagovnega transporta v EU in oz. državah EEA,
razširjeno na nekatere države v tranziciji

ZS/RN.32

Revizija statistike notranje Projekt vodi Eurostat. Namen projekta je retrgovine v državah srednje vizija statistike notranje trgovine v smeri mein vzhodne Evrope
narodne primerljivosti podatkov racionalizacije zbiranja podatkov in zagotavljanja kvalitetnih informacij. Projekt ima tri faze:
- pregled stanja na področju statistike notranje trgovine
- revizija konjunkturnoga spremljanja trgovine in izvedba poskusne raziskave
- dograditev letnega spremljanja trgovine In
izvedba poskusne raziskave
Proučitev možnosti In po- Po spremembi zakonodaje, ki ureja področje
skusno zajemanje podat- gozdarstva sedanji način mesečnega statikov o proizvodnji gozdnih stičnega spremljanja proizvodnje gozdnih
sortimentov v zasebnem sortimentov v zasebnem sektorju ni več možen. Zato je potrebno proučiti druge možne
sektorju
vire In načine zbiranja podatkov od zasebnih
lastnikov gozdov.

ZS/RN.33

ZS/RN.34

ZS/RN.35

ZS/RN.36

Kratka opradalttav vsebin* in cilja
Cilj pilotskega (poskusnega) raziskovanja je
testiranje možnosti oz. izvedljivosti spremljanja novo opredeljenih vsebin na osnovi definicij in klasifikacij EU za statistično spremljanje podjetij s področja storitev.
Na ta način je možno zbrati tudi nekaj osnovnih mednarodno primerljivih statistik za
omenjeni sektor.
Raziskovanje pokriva naslednje vsebine:
- glavne značilnosti transportnega podjetja
- osnovno dejavnost
- prihodke in odhodke
- ustvarjen promet
- izvoz in uvoz
- investicije in zakup
- transportno opremo
- prevoz blaga
- zaposlene osebe.

Sodelujejo
Ministrstvo za promet in zveze.
Gospodarska zbornica Slovenije,
Prometni inštitut,
PHARE.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj. Konec
Gospodarska zbornica Slovenije, ITEO
I. 1996

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
Zavod za gozdove
Gozdarski inštitut Slovenije

Metodologija razlskovalno- Cilj naloge je uskladiti metodologijo razisko- Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
valno-razvojne dejavnosti z mednarodno
razvojne dejavnosti
uveljavljeno metodologijo OECD-ja, metodologijo Frascatl, ki omogoča pridobitev osnovnih mednarodno primerljivih indikatorjev s
področja znanosti in tehnologije. Naloga
vključuje metodloške uskladitve naše zakonodaje, ki ureja področje raziskovalne dejavnosti na področju javnega in zasebnega sektorja.
- Opredelitev in uskladitev osnovnih definicij s področja raziskovalno-razvojne dejavnosti
- Vzpostavitev osnovnih klasifikacij
- Merjenje delovne sile In izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost po Frascati
standardih.
za znanost In tehnologijo, GoMetodologija inovacijske Priprave metodologije za spremljanje stanja Ministrstvo
zbornica Slovenije, Ministrstvo za
na področju tehnoloških Inovacij po medna- spodarska
dejavnosti
gospodarske
dejavnosti
rodno predpisanih metodoloških standardih
OECD, priročnih OSLO.
- Opredelitev osnovnih definicij o inovacijah (inovativna dejavnost, postopki in inovativne stvaritve)
- Merjenje izdatkov za inovacije
- Vzpostavitev osnovnih klasifikacij in postopkov za statistično spremljanje inovativne
dejavnosti.
- Opredelitev statističnih enot (podjetij),
klasificiranih po osnovni dejavnosti, po velikosti, po izdelkih (produktih).
Poskusna
nastanitev registra stanovanj Zavod RS za statistiko', PHARE, nizozemska
Register stanovanj
(Nosilec: Ministrstvo za (stavb) po stanovanjskem zakonu in sprem- pomoč,
za kmetijstvo in gozdarstvo,
ljanje ekoloških, energetskih in soclekonom- Ministrstvo
okolje in prostor)
skih značilnosti stanovanja. Potrebe po stati- Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, raziskovalne
organizacije,
stičnem izkazovanju kot mednarodna obveznost. Osnova so zahteve in priporočila ES in Ministrstvo za finance,
Mesti Ljubljana in Maribor,
stanovanjskih registracij.
Viri podatkov: Popis stanovanj 91 - (fizični Obalna skupnost Koper.
podatki). CRP - (ime, priimek in naslov lastnika in stanovalcev ter EMšO), podatki iz
zemljiškega katastra, zemljiške knjige, komunalne In druge organizacije, ki oskrbujejo
stanovanja. Naloga je povezana z ekološko
kartico stavbe in njeno geokodo.
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Roki
Konec
I. 1995

Konec
1994

1996

1997

1996

1996

poročevalec, št. 17

Zapit.

Naloga
In nosilec 1

ZS/RN.37

Statistika socialnih in ne- Priprava metodologije za statistično spremprotitnih stanovanj
Ijanje stanja socialnih in neprofitnih stanovanj.
Uskladitev statističnih kla- Usklajevanje in priprava nacionalnih klasifisifikacij na področju social- kacij na osnovi mednarodnih standardov,
predvsem klasifikacije poklicev, izobraževanih stanj
nja. statusa v zaposlitvi, migracij, aktivnosti
prebivalstva.
Dopolnitev in harmonizaci- Usklajevanje metodoloških osnov demografja definicij prebivalstva z ske statistike (zbiranja in prikazovanja podatkov o različnih kategorijah prebivalstva Slomednarodnimi standardi
venije). analiza obstoječih virov na administrativni in statistični ravni, priprava metodologije in postopkov za nov način spremljanja
in prikazovanja podatkov v skladu z mednarodnimi standardi.

ZS/RN.38

ZS/RN.39

ZS/RN.40

ZS/RN.41

Kratka opredelitev vsebine In cilja

Sodelujejo
Roki
Ministrstvo za okolje in prostor,
1995
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo za delo, družino in socialne za- 1997
deve,
Republiiki zavod za zaposlovanje,
Ministrstvo za notranje zadeve.
Ministrstvo za Šolstvo in šport.
Ministrstvo za notranje zadeve,
1996
Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve.

Priprava metodologije za izvedbo velikih po- Vsi po zakonu določeni nosilci registrov in 1998
pisov (prebivalstva, gospodinjstev, stano- baz podatkov, ki pokrivajo cel teritorij Slovevanj, kmetijstva, obrti) na podlagi obstoječih nije.
registrov in baz podatkov. Usklajevanje metodologije z mednarodnimi standardi, pilotni
popis prebivalstva 1996 in popis kmetijstva
1997.
1996
Kontrola kvalitete podatkov Izbor tipa in vzorca za testiranje obsega in Ministrstvo za notranje zadeve.
kvalitete podatkov o stanju in gibanju prebio prebivalstvu
valstva.

Popisi

ZS/RN.42

Projekcije prebivalstva

ZS/RN.43

Centralni register prebival- Uskladitev vsebine Centralnega registra pre- Ministrstvo za notranje zadeve.
stva
bivalstva z zakonodajo in projekti predaje
upravljanja.

ZS/RN.44

Baza podatkov o aktivnem Integracija podatkov o aktivnem prebivalstvu
prebivalstvu
Slovenije. Osnova naj bi bila v Registru
zdravstvenih zavarovancev, ki ga vodi Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

ZS/RN.45

Družbeni položaj žensk in Opredelitev v statističnih kazalcev za sprem- Ministrstvo za zdravstvo ter drugi organi za- 1994
družin
ljanje položaja žensk in družin in njihov iz- dolženi za urejanje položaja žensk.
bor, priprava poskusnega vprašalnika v okviru poskusnega popisa (1998), opredelitev
drugih virov in priprava metodologije.

ZS/RN.46

Statistika zaposlenosti

Uskladitev statistike zaposlenosti v skladu z
definicijami OZN agencijo (ILO) oz. evropske
statistike (EUROSTAT), predvideva izboljšanje in povečanje vzorca Ankete o delovni sili
in vključitev ankete v povezavo z drugimi
anketami, ki jih izvaja državna statistika.
Spremljanje obsega dela (volume of work).

Ministrstvo za delo, družino in socialne zade- 1997
ve. Zavod za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenje, Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Služba družbenega
knjigovodstva.
Mednarodna organizacija dela, PHARE.

ZS/RN.47

Statistika plač

Uskladitev statistike plač z mednarodnimi
standardi, predvsem priprava metodologije
za poskusno anketo o stroških dplovne sile
za leto 1995.

Ministrstvo za delo, družino in socialne za- 1996
deve,
Agencija za plačilni promet (SDK),
Gospodarska zbornica Slovenije,
Mednarodna organizacija dela, PHARE.

ZS/RN.48

Statistika delovnih sporov

Postavitev metodologije statistike stavk in iz- Ministrstvo za delo, družino in socialne zade- 1996
prtij usklajene s standardi Mednarodne orga- ve, reprezentativni sindikati.
nizacije dela.

ZS/RN.49

Statistika izobraževanja

ZS/RN.50

Statistika kulture

Študij dokumentacij UNESCO, OECD, s tega
področja, uvajanje ISCED klasifikacije in usklajevanje definicij z mednarodnimi standardi predvsem na področju spremljanja funkcionalnega izobraževanja.
Studij dokumentacij UNESCO s tega področja, priprava nove metodologije za spremljanje kulture.

poročevalec, it. 17

Izdelava projekcij prebivalstva do leta 2020 Eurostat
po starosti in spolu za Slovenijo in manjše
teritorialne enote v sodelovanju z Eurostatom.
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1994

1999

Ministrstvo za delo, družino in socialne zade- 1996
ve. Republiški zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za zdravstvo, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.

Ministrstvo za šolstvo in šport.
1997
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Republiški zavod za zaposlovanje.
Ministrstvo za kulturo, NUK.

1997

**P-

Naloga In nosilec 1)

ZS/RN.51

Statistika socialnega var- Spremljanje prejemnikov in porabnikov po- Ministrstvo za delo. družino in socialne zademoči. Vključitev oz. uskladitev z metodologi- ve. Ministrstvo za finance - Republiška uprastva
jo EU, European system ol integrated social va za javne prihodke.
protection (SESPROS).
Priprava metodologije za razvoj statistike Ministrstvo za okolje in prostor, RaziskovalStatistika okolja
okolja v skladu s priporočili Združenih naro- ne in druge organizacije, Vladne službe.
dov in z Zakonom o varstvu okolja, podpora
podzakonskih aktov, vključevanje podatkov,
monitoringov.
Razvoj indikatorjev za iz- V Sloveniji je v teku teritorialna reorganizaci- Služba Vlade RS za lokalno samoupravo. Mebrane lokalne skupnosti, ja, ki bi jo morali upoštevati, ko postavljamo sta Ljubljana. Maribor in Koper, Bavarski statistični zavod, PHARE, Javni zavod Triglavski
nove in druge teritorialne prioritete na tem področju:
narodni park.
- uvedba NUTS, 3, raven,
enote
- opredelitev novih teritorialnih enot,
- izbor kazalnikov za nove lokalne enote.
Viri podatkov: Popisi stanovanj in kmečkih
gospodarstev 1991. CRP (EMŠO, ime in priimek in naslov lastnika ali uporabnika nepremičnine), podatki iz zemljiškega katastra in
zemljiike knjige, komunalne in druge oskrbne organizacije. Naloga je povezana z ZS/
RN.35. Register stanovanj. ZS/RN.5. Geokodirane baze podatkov.
Geokodirane baze podat- Razvoj postopkov za pridobivanje in prikazo- 'Republiška geodetska uprava, Ministrstvo
kov. kartografsko prikazo- vanje podatkov v geografskem prostoru. Ge- za znanost in tehnologijo. Ministrstvo za okookodiranje nepremičninskih in administrativ- lje in prostor, Ministrstvo za gospodarske
vanje podatkov
nih enot in tekoč prevzem podatkov iz raznih dejavnosti, Zavod za makroekonomske analivirov (datoteke ali sloji) po principih geomati- ze in razvoj, Ministrstvo za ekonomske odnoke, izkazovanje in posredovanje podatkov in se in razvoj, Inštitut za varovanje zdravja.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovarazvoj geomatskih analiz.
nje in zbornice.
Uporaba mednarodnih baz Vključitev v mednarodne baze podatkov in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
podatkov, ki zadevajo inte- njihova uporaba ter posredovanja uporab- in drugi uporabniki.
rese in delo državnih stati- nikom.
stik in diseminacijo njihovih podatkov.
Razvoj vzorčenja po stan- Uporaba vzorčnih metod pri zbiranju podat- Univerza v Ljubljani, Eksperti PHARE
dardih za statistične po- kov v konkretnih primerih ob predpostavki (Danska)
sedanjega varstva osebnih podatkov v Slovetrebe
niji. Zgraditev potrebnega modela podatkov
za splošno pripravo vzorcev.

ZS/RN.52

ZS/RN.53

ZS/RN.54

ZS/RN.55

ZS/RN.56

Kratka opredelitev vsebine In cilja

Banka statističnih
datkov

ZS/RN.58

MARS-projekt v R Sloveniji Ocenjevanje površin in pridelkov kmetijskih
kultur po metodologiji predpisani od EU, pri(uporaba tal)
lagojeni tudi našim razmeram in potrebam.
Uporaba geolociranih satelitskih posnetkov.
Analiza ERS-1 radarskih Razvojno delo na ovrednotenju radarskih satelitskih podatkov za vegetacijo - ponudba
posnetkov
od Evropske vesoljske agencije.
Sredozemski akcijski plan Analiza degradacije okolja zaradi kmetijskih
(Barcelonska konvencija) dejavnikov, metodološke priprave.
Prilagajanje dokumentali- Vključitev v mednarodne mreže (Intrastat),
stične in knjižničarske de- modernizacija posredovanja statističnih pojavnosti Zavoda mednarod- datkov uporabnikom na različnih medijih,
nim in drugim standardom koordinacija in dokumentacija vseh izkazoin zahtevam na področju vanj proti tujim državnim ustanovam (skupna
deklaracija).
dela državne statistike
EUROVOC za statistične in Projekt osvajanja terminologije, uporabljene
druge potrebe Republike v pravni ureditvi Evropske Unije za statistične
in druge namene (prireditev tezavrov, upoSlovenije
(Ministrstvo za znanost in rabljenih v EUROVOC-u in drugih tezavrov v
tehnologijo. Služba za za- obliko, ki bo služila kot osnova za statistično
konodajo Republike Slove- izkazovanje in izmenjavo podatkov z Evropsko Unijo).
nije)

ZS/RN.60
ZS/RN.61

ZS/RN.62

Roki
1997

1995

1995

1996

1996

tekoče

po- Razvoj postopkov in procedur za hitro prido- Severno Porenje-Vestfalija, Statistični zavod, tekoče
bivanje aktualnih agregiranih operativnih podatkov iz obstoječih zbirk. Nalaganje In diseminacija večine časovnih serij za uradno
uporabo.

ZS/RN.57

ZS/RN.59

Sodelujejo
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CEC-JRC, FAO
'
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.

1996

Evropska vesoljska agencija.
1995
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za okolje in prostor.
31.12. 1995
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo.
Vsi organi in organizacije, ki izmenjujejo sta- 31.12.1995
tistične in evidenčne podatke.
PHARE

Del nalog bo na projektni način prenešen 1. 6. 1996
raziskovalnim in drugim organizacijam.

poročevalec, št. 17*

Zap. it.

Naloga In nosilec 1)

ZS/RN.63

Elektronski statistični vpra- Uvajanje novih tehnologij na področju zbira- Poročevalske enote, veliki uporabniki. Agennja statističnih in drugih podatkov bo posto- cija, Banka Slovenije, Zavarovalnice, Carina,
šalniki
poma ena najpomembnejših faz moderniza- ipd., Projekt EDI.
cije in racionalizacije statističnega sistema. V
podobno smer potekajo procesi tudi od poročevalskih enot prek komunikacijskega
omrežja, kar pomeni, da odpade ročno vpisovanje teh podatkov v klasične obrazce in
potem zajem istih na računalniške medije,
kontrola, itd.
Računalniška izmenjava Na področju statistike se intenzivno razvijajo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
mednarodni standardi, ki jih poznamo pod Državni organi,
podatkov
(RIP oziroma EDI), Trgovin- skupnim nazivom Edifact. Intenzivno že po- Poročevalske enote,
teka uvajanje teh standardov v statistiko (GE- Zunanje organizacije,
sko središče
SMES), zlasti pa razvoj novih standardov, ki Projekt EDI - v Sloveniji.
bodo imeli daljnosežne posledice na tehnološke procese znotraj statističnega sistema.
Med drugim bodo standardi zveza z drugimi
bazami podatkov v državi in navzven.
Preučene bodo naloge v zvezi z »Cartagena
Document- 1992 (UNCTAD) in možnostjo trgovinskega središča.
Priprava elektronskih publikacij je naloga, ki Inštitucije, ki so vključene v realizacijo
Elektronske publikacije
je povezana s posebno tehnologijo (CD- NPSRRS in uporabniki, posredniki.
ROM). VVORM CARD, Diskete) in standardi
izdelave, ki jih zaenkrat ni. Cilj je, da se
takšne statistične publikacije izdelujejo in distribuirajo tudi na elektronskih nosilcih. Rešiti je treba vprašanje ind. lastnine (copyright-a).
Meta podatki statističnega Meta podatki so podatki o podatkih. Zbrani Institucije, ki so vključene v realizacijo
in urejeni predstavljajo bazo znanja tudi o NPSRRS in izbrani uporabniki.
sistema
NPSRRN. Nacionalne statistične orglfriizacije delajo na teh projektih, ki so praviloma še
razvojne narave.

ZS/RN.64

ZS/RN.65

ZS/RN.66
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Sodelujejo
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Roki
Dec. 1995

Dec. 1996

Maj 1997

Dec. 1997

Raziskovanje
Zap.
Vsebina
Ima/Oznaka
*1.
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA BANKA SLOVENIJE
Dnevno
poročilo Podatki o stanju določenih sredBS/1
bank
stev bank, ki so jih le te dolžne, v
skladu s ustreznim sklepom Sveta
Banke Slovenije, dnevno sporočati
Banki Slovenije
Desetdnevno poroči- Določeni podatki o kreditih drugih
BS/2
lo o kreditih in sred- oblikah plasmajev, podatki o sredstvih - depozitih pravnih in tizičnih
stvih bank
oseb
Desetdnevno poroči- Podatki o gotovini v obtoku
BS/3
lo o obtoku gotovine

Namen

Periodika
izvajan|a

Spremljanje
bančnega poslovanja

banke
vsak delovnik

Spremljanje
D10
bančnega poslovanja

banke 5., 15. in 2 dni po
25. v mesecu roku za
banke

Spremljanje
denarne mase

Banka Slovenije v dveh dneh
po preteku dekade

D10

Spremljanje
poslovanja finančnih organizacij

BS/4

Mesečno poročilo o Promet in saldo analitičnih in sinteknjigovodskem sta- tičnih računov
nju računov bank,
hranilnih in drugih finančnih organizacij

BS/5

Mesečna
bilanca Stanje sredstev in plasmajev bank Spremljanje
M
bank po skrajšani zadnjega dne v mesecu po po- bančnega poshemi
membnejših bilančnih postavkah slovanja
za monetarno - kreditne analize

BS/6

Mesečno spremljanje Obrestne mere na sredstva in pla- Spremljanje
obrestnih mer
obrestnih mer
smaje bank

BS/7

Poročilo o obračunu
obvezne
rezerve
bank pri Banki Slovenije

BS/8

Depoziti bank, od katerih se obračunava obvezna rezerva, razvrščanje po stopnjah obvezne rezerve;
znesek obračunane in izločene obvezne rezerve
Šestmesečno poroči- Dinarski in devizni prihranki po rolo o strukturi dinar- kih, višini vlog, številu varčevalcev
skih in deviznih prihrankov

M

Spremljanje
bančnega poslovanja
Spremljanje
varčevanja

2 dni po
izteku dekade

v
treh
dneh po
preteku
dekade

Banke, hranilniče in DFO šesti delovni dan
v mesecu za
predhodni
mesec

v
treh
dneh po
preteku
roka za
predložitev podatkov
banke do 10. v 15. v memesecu za zad- secu
nji dan predhodnega meseca
Banke do 10. v 15. v memesecu
za secu
prejšnji mesec
Banke do 10. v 15. v memesecu
za secu
prejšnji mesec

PL

Banke 25. 7.
25. 1.

31. 7.
31. 1.

Banke, Zavod
RS za statistiko, podjetja in
druge pravne in
fizične osebe
25. v mesecu za
pretekli mesec

30. v mesecu za
predhodni mesec

Vsa plačila med rezidenti Slovenije Spremljanje
ekonomskih
in nerezidenti
odnosov s tujino

Banke, podjetja
in druge pravne
in fizične osebe
25. v mesecu za
pretekli mesec

30. v mesecu za
predhodni mesec

Bilanca obveznosti in Stanje obveznosti in terjatev rezi- Spremljanje
terjatev Slovenije do dentov Slovenije do nerezidentov ekonomskih
odnosov s tu.tujine
jino

Vse
pravne
osebe do konca meseca za
pretekli mesec

Konec
četrtega
meseca
po preteku leta

BS/9

M
Plačilna bilanca Slo- Vse transakcije med rezidenti Slo- Spremljanje
ekonomskih
venije
venije in nerezidenti
odnosov s tujino

BS/10

Devizna bilanca

BS/11

Obdobja ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kda| Rezultati

STATISTIČNE RAZISKAVE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
PIZ/1
Polletno poročilo o Stanje in povpreč. štev. zavarovan- Analiza stanja PL
zavarovancih pokoj- cev po spolu, dejavnostih in vrsti PIZ
ninskega in invalid- zavarovanja
skega zavarovanja
(ZA-I in ZA-la) iz
družb, in zaseb. sektorja
PIZ/2
Poročilo o zavaro- Stanje zavarovancev po spolu, sta- Spremljanje gi- 3L
vancih pokojninske- rosti, vrsti zavarovanja, pokojninski banja
ga in invalidskega za- dobi, udeležbi v NOV, dejavnostih,
varovanja (ZA-2) za plačah in zavarovalni dobi s povevsako tretje leto od čanjem
1993 dalje
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Pretklo pol- ZPIZ
letje
oz.
leto

10. 9.
31.3

Stanje po ZPIZ
preteku 3.
let

31. 12.

poročevalec, št. 17

Zap.
it.
PIZ/3

Raziskovanje
Ime/Oznaka

Periodika
Namen
izvajanja
Polletno poročilo o Stanje in gibanje uživalcev pravic iz Spremljanje gi- PL
uživalcih pravic iz po- naslova zavarovanja po vrstah pra- banja uživalcev
kojninskega in inva- vic in celotno št. izplačil
lidskega zavarovanja
(ZA-3)
Vsebina

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke in kdaj Rezultati
Preteklo
ZPIZ
poletje oz.
leto

10. 2.
10. 8.

PIZ/4

Letno poročilo o us- Uživalci pokojnin po vrstah pokoj- Spremljanje us- L
klajevanju pokojnin z nin, spolu, pokojninski dobi in viši- klajevanja pogibanjem nominalnih ni pokojine
kojnin
plač (ZA-4)

Preteklo
leto

ZPIZ

30. 6.

PIZ/5

Poročilo o uživalcih
pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (ZA-5)
vsako tretje leto od
1993 dalje

Uživalci starostne in invalidske pokojnine po spolu, starosti, času
upokojitve, pokojninski dobi, višini
pokojnine, družinske pokoj, po vrstah pokojnine in uživalcih, višini
pokojnine, upravičenci do invalidnin po vzroku in stopnji telesne okvare

Stanje po ZPIZ
preteku 3.
let

30. 6.

PIZ/6

Letno poročilo o uživalcih pokojnin, ki so
pravico do pokojnine
prvič uveljavili (ZA-6)

Uživalci starostne in invalidske po- Spremljanje
L
kojnine po spolu, starosti, pok. do- stanja pri novih
bi, znesku pokojnine, pri inv. pok. upokojitvah
še po dejavnostih in vzroku invalidnosti, pri družinskih pokojninah pa
po vrsti uživalcev in višini pokojnin

Preteklo
leto

ZPIZ

30. 6.

PIZ/7

Letno poročilo o uživalcih pokojnin, ki
jim je prenehala pravica do pokojnine
(ZA-7)

Uživalci pokojnin po vrsti pokojni- Spremljanje ča- 4ne, spolu, znesku pokojnine, letih sa uživanja použivanja pokojnine, starosti in po- kojnine
kojninski dobi

Pretekloleto

ZPIZ

30. 4.

PIZ/8

Letno poročilo o de- Delovni invalidi s preostalo delov- Analiza stanja
lovnih invalidih (ZA- no sposobnostjo, nevarnostjo pred invalidnosti
nastankom invalidnosti in spre8)
membe delovne sposobnosti po vrsti pravic, vzroku invalidnosti, spolu, stopnji strokovne izobrazbe,
starostnih skupinah itd.

Preteklo
leto

ZPIZ

31. 5.

PIZ/9

Letno poročilo o vloženih zahtevkih za
uveljavljanje pravic
zavarovancev (ZA-9)

Odločanje o zahtevah zavarovan- Spremljanje re- L
cev po posameznih vrstah pravic iz Sevanja zahpokojninskega in invalidskega za- tevkov
varovanja

Preteklo
leto

ZPIZ

31.3.

PIZ/10

Zbirna polletna in letna bilanca o prihodkih in odhodkih Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (ZA-10)

Prihodki in odhodki po klasifikaciji
finančnih podatkov s finančnimi rezultati. Odhodki po vrsti pokojnin,
varstveni dodatek itd.

Preteklo
ZPIZ
polletje oz.
leto

31. 8.
31. 3.

Zbirna letna bilanca Stanje in viri sredstev zavoda po Spremljanje
stanja Zavoda za po- klasifikaciji finančnih podatkov
stanja in virov
sredstev zakojninsko In invalidsko zavarovanje (ZAvoda
11)
RAZISKOVANJA, KUIH IZVAJA REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

Preteklo
leto

ZPIZ

31. 3.

RZZ/1

Mesečno poročilo o Število prijavljenih potreb po stopprijavljenih potrebah nji strokovne izobrazbe in po popo delavcih in pri- dročjih dejavnosti
pravnikih

Spremljanje
stanja na področju zaposlovanja

Pretekli
mesec

Podjetja, orga- 15. v menizacije, skup- secu
nosti med mesecem
*

RZZ/2

Mesečno poročilo o število realiziranih potreb po stoprealiziranih potrebah njah strokovne izobrazbe in po popo delavcih in pri- dročjih dejavnosti
pravnikih

Spremljanje
M
stanja na področju zaposlovanja

Pretekli
mesec

Podjetja, orga- 15. v menizacije, skup- secu
nosti med mesecem

RZZ/3

Mesečno poročilo o
prijavljenih iskalcih
ponovne zaposlitve
po vzrokih prenehanja zadnje zaposlitve
Mesečno poročilo o
registrirano brezposelnih osebah

Število iskalcev ponovne zaposlitve
po spolu, stopnjah strokovne izobrazbe in vzrokih prenehanja zadnje zaposlitve

Spremljanje
stanja na področju zaposlovanja

Pretekli
mesec

Republiški za- 15. v mevod za zaposlo- secu
vanje
' 15. v mes.

število vseh, iskalci prve zaposlitve, stari do 25. leta starosti, brezposelni zaradi stečaja, trajni presežki, na novo prijavljeni, zaposleni
v tekočem mesecu, črtani iz evidence, prejemniki denarnega nadomestila in pomoči, vse kategorije
po spolu in stopnji strokovne izobrazbe.

Spremljanje
stanja na področju zaposlovanja

Pretekli
mesec

Republiški za- 15. v mevod za zaposlo- secu
vanje
15. v mes.

Analiza stanja 3L
po
obdobju
upokojitve in
drugih
obeležjih

Spremljanje
prihodkov .
odhodkov
skupnosti

PL

PIZ/11

RZZ/4

poročevalec, št. 17
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Zap.
it.

Raziskovanje
Ima/Oznaka

RZZ/5

Mesečno poročilo o
osebah, ki so se s posredovanjem zavoda
za zaposlovanje začasno zaposlile v tujini in o osebah, ki so
se vrnile z začasnega
dela v tujini ter prijavile pri Zavodu za zaposlovanje

R2Z/6

RZZ/7

RZZ/8

RZ2/9

RZZ/10

RZZ/11

Periodika
izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatka in kdaj Rezultati

Vsebina

Namen

Število začasno zaposlenih v tujino
in število povratnikov iz tujine, ki so
se prijavili na zavodu za zaposiovanje po stopnjah Šolske izobrazbe in
po državah

Spremljanje
M
stanja na področju zaposlovanja

Pretekli
mesec

Republiški za- 15. v mevod za zaposlo- secu
vanje
15. v mes.

Letno poročilo o re- število oseb, ki iščejo zaposlitev
gistrirano brezposel- (31. 12.) po strokovni usposobljenih osebah
nosti, poklicih, spolu, starosti, delovni dobi. času čakanja na zaposlitev, število upravičencev do denarnega nadomestila, število invalidov, ki iščejo zaposlitev, število
strokovno usposobljenih in prekvalificiranih s posredovanjem zavoda
za zaposlovanje.
Poročilo o izdanih Število izdanih delovnih dovoljenj
delovnih dovoljenjih po vrstah dovoljenj, po stopnjah
za tujce
strokovne izobrazbe in državljanstvu

Spremljanje
L
stanja na področju zaposlovanja

Preteklo
leto

Republiški za- 20. 1.
vod za zaposlovanje
20. 1.

Spremljanje
M
stanja na področju zaposlovanja

Pretekli
mesec

Republiški za- 15. v mevod za zaposlo- secu
vanje
15. v mes.

Spremljanje
M
stanja na področju zaposlovanja

Pretekli
mesec

Podjetja, orga- 20. v menizacije, skup- secu
nosti
Med mesecem

Spremljanje
stanja na področju zaposlovanja

Preteklo
leto,
opazovano
leto

Podjetja, orga- 31. 3.
nizacije, skupnosti
i
15. 1.

Spremljanje
stanja na področju zaposlovanja z vidika
izobraževanja
Spremljanje
stanja na področju zaposlovanja z vidika
izobraževanja

Opazovano Osnovne šole
šolsko leto 31. 3.

Po zaključku
prijavnega roka

Opazovano Srednje šole
šolsko leto 15.11.

31.12.

Poročilo o tujih dr- Število zaposlenih po stopnjah
žavljanih, zaposlenih strokovne izobrazbe, dejavnostih,
v Sloveniji
spolu in državljanstvu (stanje), nove zaposlitve in prenehanje zaposlitve
Letne potrebe po de- Obseg in struktura načrtovanih polavcih in pripravnikih treb po delavcih in število delavcev
ter poročilo o zapo- s pogoji za upokojitev ter število
slovanju v preteklem zaposlenih invalidov.
letu
Letno poročilo o pri- Prijave za vpis v 1. letnik po vrstah
javah v program šol, programih in občini predhodsrednjega izobraže- nega šolanja.
vanja
Letno poročilo o Poročilo o uspešnosti učencev, pouspešnosti srednjega navljalcih, o prešolanju in izstopih,
izobraževanja
po vrstah šol, letnikih, programih,
spolu in občini šolanja ter predviden priliv v zaposlitev.

RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE
AG/1
Mesečno poročilo o Podatki o prejemkih in izdatkih Spremljanje
Od 1. 1. do Podružnice
razčlenjenem prome- pravnih oseb, evidentiranih na ra- plačilnega prozadnjega v Agencije do 4. v
meta
tu računov, ki jih vodi čunih pri Agenciji
ustreznem mesecu
Agencija (R-1)
mesecu tekočega leta
(kumulativa)
AG/2
Mesečno poročilo o Podatki o vplačilih prihodkov po Spremljanje
Od 1. 1. do Podružnice
vplačilu in razporedi- vrstah ter njihova razporeditev na vplačil in razzadnjega v Agencij* do 4. v
tvi javnih prihodkov račune prejemnikov (proračuni, poreditve javustreznem mesecu
ZPIS,
777S,
skladi
in
drugi)
nih
prihodkov
mesecu te(B-2)
kočega leta
(kumalativa)
AG/3
Prijava
investicije Podatki o investicijskem objektu Spremljanje inZahteva za Pravna oseba/
(naaiv in naslov objekta, leto začet- vesticij
Agenciji; obrazec
gradbeno investitor pred
ka graditve, predvideno leto doSDK-IN-1
dovoljenje izdajo gradbekončanja idr.); podatki o predranega
dovočunski vrednosti objekta, njegovi
ljenja
tehnični strukturi (gradbena dela,
oprema idr.); viri financiranja objektov
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Do 10. v
mesecu

Do 10. v
mesecu

25. v mesecu

poročevalec, št. i;

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

Zapit.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

AG/4

Prijava spremembe
predračunske vrednosti investicijskega
objekta:
- obrazec SDK-IN-2

AG/5

Mesečno poročilo
bank o plačilih za investicije iz investicijskih posojil v uporabi
- obrazec INV-POS

AG/6

Trimesečno poročilo
pravnih oseb s področja negospodarstva za obdobja:
januar-december
januar-marec
januar-junij
januar-september

Podatki o neto prihodku pravnih
oseb s področja negosopodarstva
od začetka poslovnega leta do konca obračunskega obdobja, Številu
zaposlenih, plačah

Spremljanje
ČL
poslovanja
pravnih oseb s
področja negospodarstva

AG/7

Letni računovodski
izkazi gospodarskih
družb, gospodarskih
javnih služb in vseh
drugih družb, ki vodijo računovodske evidence po zakonu o
gospodarskih družbah: bilanca stanja in
bilanca uspeha za
namene države

Podatki iz bilance stanja o premoženju in virih premoženja, podatki
poslovno-izidne bilance o čistem
dobičku oz. čisti Izgubi

Spremljanje
poslovanja gospodarskih
družb, gospodrskih javnih
služb in drugih
družb, za namene države

AG/8

Letni računovodski
izkazi majhnih pravnih oseb s področja
negospodarstva, narejeni po zakonu o
računovodstvu
- bilanca stanja po
skrajiani shemi
- bilanca uspeha po
skrajiani shemi
- razporeditev rezultatov
- dodatni računovodski izkaz - dodatek
Letni računovodski
izkazi srednjih pravnih oseb s področja
negospodarstva, narejeni po zakonu o
računovodstvu
- bilanca stanja
- bilanca uspeha po
skrajiani shemi
- razporeditev rezultatov
- dodatni računovodski
izkaz-dodatek
Letni računovodski
izkazi velikih pravnih
oseb s področja negospodarstva, narejeni po zakonu o računovodstvu:
- bilanca stanja
- bilanca uspeha
- razporeditev rezultatov
- dodatni računovodski izkaz - dodatek

Podatki bilance stanja o premoženju in virih premoženja; podatki
poslovno-izidne bilance, o prihodkih in odhodkih, dobičku oz. izgubi

Spremljanje
poslovanja
pravnih oseb s
področja negospodarstva

Preteklo
leto

Podatki bilance stanja o premoženju in virih premoženja; podatki
poslovno-izidne bilance o prihodkih in odhodkih, dobičku oz. izgubi

Spremljanje
poslovanja
pravnih oseb s
področja negospodarstva

Preteklo
leto

Sredje pravne 15. 3.
osebe s področja negospodarstva, do
28. 2.

Podatki bilance stanja o premoženju in virih premoženja; podatki
poslovno-izidne bilance o prihodkih in odhodkih, dobičku oz. izgubi

Spremljanje
poslovanja
pravnih oseb s
področja negospodarstva

Preteklo
leto

Velike pravne 15.3.
osebe s področja negospodarstva, do
28. 2.

AG/9

AG/10

poročevalec, št. 17

Vsebina

Namen

Periodika
Izvajanja

Podatki o predračunski vrednosti Spremljanje in- M
objekta (predračunska vrednost s vesticij
prijavljenimi prekoračitvami, povečanje/zmanjšanje predračunske
vrednosti); tehnična struktura
(gradbena dela, oprema idr.):
struktura virov financiranja objekta
Plačila za investicije iz investicij- Spremljanje in- M
skih posojil bank (po občinah, po vesticij
dejavnostih investitorjev in po
bankah)
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Ob
do- Pravna oseba/ 25. megodku
investistor ob secu
spremembi
predračunske
vrednosti
Do 8. v me- Banke, ki odo- 25. v mesecu
bravajo investi- secu
cijska posojila
pravnim osebam investitorjem
Januar-december pret.
leto
Januar- marec tekoče leto
Januar-junij tekoče
leto
Januar-september tekoče
leto
Preteklo
koledarsko
leto

Pravne osebe s
področja negospodarstva za
obdobja:
l-XII do 28. 2.
I - III do 20. 4.
I-VI do 31. 7.
I IX do 20. 10.

Za obdobje:
I—XII. 15.
3.
I—III, 30.
4.
I-VI, 15.
8.
I-IX, 30.
10.

Gospodarske 15. 3.
družbe, gospodarske javne
službe in druge
družbe, ki vodijo računovodske evidence
po zakonu o
gospodarskih
družbah, do 28.
2.
Majhne pravne 15. 3.
osebe s področja negospodarstva, do
28. 2.

Zap.
it.
AG/11

AG/12

Raziskovan|e
Ime/Oznaka
Letni računovodski
izkazi bank in drugih
finančnih
organizacij:
- bilanca stanja
- izkaz uspeha
- izkaz uporabe dobička in kritja izgube
Letni računovodski
izkazi proračunov
družbenopolitičnih
skupnosti:
- bilanca stanja
- bilanca prihodkov
In odhodkov

Vsebina
Podatki o vrstah aktive in pasive; o
prihodkih in odhodkih, o dobičku
oz. izgubi ter o uporabi dobička oz.
kritju izgube

Namen
Spremljanje
poslovanja finančnih organizacij

Periodika
izvajanja

Obdobje ali
kritični
datum
Preteklo
koledarsko
leto

Kdo mora dati
podatke in kdaj Rezultati
Banke In druge 25. 3.
finančne organizacije,
do 28. 2.

Podatki o sredstvih ter virih sred- Spremljanje
stev; podatki o prihodkih in odhod- poslovanja
kih, presežku prihodkov in njihovi DPS
razporeditvi oz. odhodkih, prenesenih v naslednje obračunsko obdobje

Preteklo
leto

Družbenopoli- 25. 3.
tične skupnosti, do 28. 2.

AG/13

Letni računovodski
izkazi organov družbenopolitičnih skupnosti:
- bilanca stanja
- bilanca prihodkov
in odhodkov

Podatki o sredstvih ter virih sredstev; podatki o prihodkih in odhodkih, presežku prihodkov in njihovi
razporeditvi oz. nekritih odhodkih
in njihovem kritju

Spremljanje
poslovanja organov
DPS

Preteklo
leto

Organi družbe- 25. 3.
nopolitičnih
skupnosti (organi in organizacije
DPS,
drugi državni
organi, gospodarska zbornica,
splošna
združenja) do
28. 2.

AG/14

Letni računovodski
izkazi drugih uporabnikov:
- bilanca stanja
- bilanca prihodkov
in odhodkov

Podatki o sredstvih ter virih sredstev; podatki o prihodkih in odhodkih, presežku prihodkov in njegovi
razporeditvi oz. nekritih odhodkih
in njihovem kritju

Spremljanje
L
poslovanja drugih
uporabnikov

Preteklo
leto

AG/15

Letni računovodski
izkazi določenih uporabnikov:
- obrazec: bilanca

Podatki o sredstvih ter virih sredstev; o prihodkih In odhodkih, o
presežku prihodkov oz. nekritih odhodkih

Spremljanje
poslovanja določenih uporabnikov

Preteklo
leto

Družbenopoli- 25. 3.
tične organizacije, druge organizacije in
politične
stranke
Družbenopoli- 25. 3.
tične in druge
organizacije, ki
opravljajo dejavnosti na območju krajevne
skupnosti

AG/16

Računovodski izkazi Podatki poslovno-izidne bilance;
majhnih
pravnih podatki o prihodkih in odhodkih;
oseb s področja ne- podatki o bruto dobičku oz. izgubi
gospodarstva za obdobje januar-junij:
- bilanca uspeha po
skrajiani shemi
- razporeditev rezultatov
Računovodski izkazi Podatki bilance stanja o premožesrednjih in velikih nju in virih premoženja ter podatki
pravnih oseb s po- poslovno-izidne bilance (o prihoddročja negospodar- kih in odhodkih, bruto dobičku oz.
stva za obdobje janu- izgubi)
ar-junij:
- bilanca stanja po
skrajšani shemi
- bilanca uspeha po
skrajšani shemi
- razporeditev rezultatov
Računovodski izkazi Podatki o prihodkih in odhodkih,
proračunov družbe- presežku prihodkov in njegovi raznopolitičnih skupno- poreditvi, oz. odhodkih prenesenih
sti za obdobje januar- v naslednje obračunsko obdobje
-junij:
- prihodki In odhodki med letom
Računovodski izkazi Podatki o prihodkih In odhodkih,
organov družbeno- presežku prihodkov in njegovi razpolitičnih skupnosti: poreditvi oz. nekritih odhodkih in
- prihodki in odhod- njihovem kritju
ki med letom

Spremljanje
poslovanja
majhnih pravnih oseb s področja negospodarstva

Januar-junij

Majhne pravne 15. 8.
osebe s področja negospodarstva do
31. 7.

Spremljanje
poslovanja
srednjih in velikih
pravnih
oseb s področja negospodarstva

Januar-junij

Srednje in veli- 15. 8.
ke pravne osebe s področja
negospodarstva do 31. 7.

Spremljanje
poslovanja
DPS

Januar-junij

Družbenopoli- 25. 8.
tične skupnosti
do 31. 7.

Spremljanje
poslovanja organov DPS

Januar-junij

Organi družbe- 25. 8.
nopolitičnih
skupnosti (organi in organizacije
DPS,
drugi državni
organi, gospodarska zbornica,
splošna
združenja) do
31. 7.

AG/17

AG/18

AG/19
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Zapit.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

AG/20

Centralna evidenca Podatki o evidenčnih računih imet- Spremljanje
dnevno
)
lastninskih certifi- nikov lastninskih certifikatov
procesa lastnikatov
njenja

Vsebina

Naman

Periodika
Izvafanfa

Obdobja ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatka In kda| Razultatl
Ministrstvo Na zahtevo Vlaza notranje de Republike
zadeve, Mi- Slovenije
nistrstvo za
ekonomske
odnose in
razvoj, Ministrstvo za
delo, družino in soc.
zadeve,
Slovenski
odškodninski sklad

AG/21

Centralni register po- Osnovni podatki podjetij (matična
djetij, ki se lastninsko Številka, naziv, kraj, dejavnost,
vrednost družbenega kapitala po
preoblikujejo
otvoritveni bilanci)

Spremljanje
tedensko
Agencija za Na zahtevo Vlaprocesa lastprestruktu- de Republike
ninskega preoriranje in Slovenije
blikovanja poprivatizadjetij
cijo
RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA INSTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA IVZ/1 STATISTIKA OSNOVNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
IVZ/1.1
Delo
dejavnosti Oznaka uporabnika, starost, spol, Spremljanje
P,L
30.6.
Vsi javni zdr. 15. 3.
splošne medicine
občina, podatki o zdravstvenem dejavnosti
31. 12.
zavodi ter drudelavcu in izvajalcu zdravstvenega splošne medige pravne in fivarstva, diagnoza, postopki, napo- cine
zične osebe,
tltev
katerih zdr. dejavnost obsega
dejavnost
splošne medicine ne glede
na koncesijo
IVZ/1.2

Zdravstveno varstvo Oznaka uporabnika, starost, spol. Spremljanje in L
otrok, starih 0-6 let občina, diagnoza, postopek, napo- vrednotenje
titev
opravljenega
dela v okvirju
zdravstvenega
varstva otrok
starih 0-6 let.
Ugotavljanje
zdravstvenega
stanja otrok
starih 0-6 let

31. 12.

Vsi javni zdr. 15. 3.
zavodi ter druge pravne In fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
zdr.
varstvo
otrok, starih 0-6
let

IVZ/1.3

Zdravstveno varstvo Oznaka uporabnika, starost, spol,
šolskih otrok in mla- občina, diagnoza, postopek, napodine ter sistematični titev
pregledi
šolskih
otrok in mladine

Spremljanje in L
vrednotenje
opravljenega
dela v okvirju
zdravstvenega
varstva šolskih
otrok in mladine. Ugotavljanje zdravstvenega stanja šolskih otrok in

31. 12.

IVZ/1.4

Zdravstveno varstvo Oznaka uporabnika, starost, spol, Spremljanje in L
študentov
občina, diagnoza, postopek, napo- vrednotenje
titev
opravljenega
dela v okvirju
zdravstvenega
varstva študentov. Ugotavljanje zdravstvenega
stanja
študentov

31.12.

Vsi javni zdr. 15. 3.
zavodi ter druge pravne in fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
zdr. varstvo šolskih otrok in
mladine ter sistematične preglede
Vsi javni zdr. 15. 3.
zavodi ter druge pravne in fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
zdr.
varstvo
študentov

IVZ/1.5

Zdravstveno varstvo Oznaka uporabnika, starost, spol, Spremljanje in L
žensk
občina, diagnoza, postopki, napo- vrednotenje
titev
opravljenega
dela v okvirju
zdravstvenega
varstva žensk.
Ugotavljanje
zdravstvenega
stanja žensk

31. 12.

Vsi javni zdr. 15. 3.
zavodi ter druge pravne in fizične osebe,
katerih zdr. dejavnosti obsega
zdr.
varstvo
žensk

IVZ/1.6

Statistika začasne Oznaka uporabnika, starost, spol, Spremljanje in L
analiziranje
odsotnosti z dela za- občina, diagnoza, odsotnost
vzrokov začasradi bolezni, pone odsotnosti z
škodb, nege, spremdela. Predlagastva
in
drugih
nje ukrepov
vzrokov

31. 12.

ZZ, ZZV do 14. 31. 3.
v mesecu za 15.5.
pretekli mesec 1. 9.
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Zap.
It.

Razlakovanje
Ima/Oznaka .

IV2/1.7

Statistika začasne
odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva
in drugih
vzrokov
Statistika poškodb
pri delu

IVZ/1.8

Vsa bina
Oznaka uporabnika, starost, spol,
občina, diagnoza, odsotnost

Oznaka uporabnika, podatki o umrlih in poškodovanih pri delu, o poškodbi, okoliščinah in vzroku nastanka poškodbe pri delu

Periodika
Namen
Izvajanja
Spremljanje in P,L
analiziranje
vzrokov začasne odsotnosti z
dela. Predlaganje ukrepov.
Spremljanje in L
analiziranje poškodb, ki sose
zgodile zaposlenim na delu,
na poti na delo,
na poti z dela in
službeni poti.
Predlaganje
ukrepov

IVZ/1.9

Delo zobozdravstvo- Podatki o obiskih, storitvah ter Spremljanje in P,L
ne dejavnosti
ugotovljenih boleznih in stanjih
vrednotenje
opravljenega
dela v okvirju
zobozdravstvene dejavnosit.
Ugotavljanje
stanja oralnega
zdravja prebivalstva

IVZ/1.10

Patronažno varstvo

Podatki o varovancih in opravlje- Spremljanje in
nem delu v patronaži in negi bol- vrednotehje dela polivalentne
nika
patronažne
službe

IVZ/2 STATISTIKA AMBULANTNO SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI
IVZ/2.1
Ambulantno-spec.
Oznaka uporabnika, starost, spol, Spremljanje in P,L
vrednotenje
dejavnost
občina, diagnoza, postopek
ambulantnospecialistične
dejavnosti
IVZ/3 STATISTIKA BOLNIŠNIČNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Statistika bolnišnič- Podatki o bolnišnični dejavnosti, Spremljanje in P.L
IVZ/3.1
vrednotenje
ne dejavnosti (staci- gibanje bolnikov, oskrbni dnevi
bolnišnične deonarji)
javnosti
IVZ/3.2

IVZ 3.3.

IVZ 3.4

Bolezni, ki zahtevajo Oznaka uporabnika, podatki o bol- Spremljanje in M
zdravljenje v bolniš- niku, hospitaliziranem zaradi bo- proučevanje
pojavnosti bonici
lezni
lezni, ki zahtevajo hospitalizacijo
Poškodbe, ki zahte- Oznaka uporabnika, podatki o ho- Spremljanje in M, P, L
vajo zdravljenje v bol- spitaliziranem poškodovancu, oko- proučevanje
liščinah nastanka poškodbe, o po- pojavnosti ponišnici
škodbi in trajanju zdravljenja
škodb, ki zahtevajo hospitalizacijo
Zastrupitve, ki zahte- Oznaka uporabnika, podatki o ho- Spremljanje in M, P, L
vajo zdravljenje v bol- spitaliziranem zastrupljencu, oko- proučevanje
liščinah nastanka zastrupitve, o za- pojavnosti zanišnici
strupitvi in trajanju zdravljenja
strupitev,
ki
zahtevajo hospitalizacijo
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Obdob|e ali
kritični
datum
30. 6.
31. 12

31. 12.

30. 6.
31. 12.

Kdo mora dati
podatke In kdaj
ZZ, ZZV do 14 v
mesecu za pretekli mesec

Rezultati
31.3.
15. 5.
1. 9.

Delodajalci,
31.3.
ZZZS, ZZV do
20. v mesecu za
pretekli mesec.
Polletno poročilo o štev. poškodov. in umrlih pri delu, po
spolu in gosp.
dejavnostih,
ZZV do 15. 2. in
20. 7.
Vsi javni zdr. 31. 3.
zavodi ter dru- 15. 8.
ge pravne in fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
zobozdravstveno
varstvo,
ZZV, 15. 2., 20.
7.

31. 12.

Vsi javni zdr. 31.3.
zavodi ter druge pravne in fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
polivalentno
patronažno
službo

30. 6.
31. 12.

Specialistične 31.3.
ambulante
15.8.
ZZV, 15. 2., 20.
7.

30. 6.
31. 12.

Bolnišnice RS

31. 12.

Bolnišnice RS 30. 6.
do 10. v mesecu (obrazec)
Magnetni medij
do 15. 2. in 20.

31. 12.
30. 6.

Bolnišnice RS 30. 6.
do 10. v mesecu
Magnetni medij
do 15. 2. in 20.
7.

31. 12.
30. 6.

Bolnišnice RS 30. 6.
do 10. v mesecu
Magnetni medij
do 15. 2. in 20.
7.

15. 2.
20. 7.
31. 3.
15. 8.

poročevalec, št. 17
i

Raziskovanje
Ima/Oznaka

Vsablna
Perinatalni informa- Porodni zapisnik, podatki o porodcijski sistem
nici, Priimek, ime matere, EMŠO
matere, Priimek otroka, EMŠO
otroka, Priimek, ime očeta, EMŠO
očeta, ime, Kg, Rh, ICT, WaR, Rubela, HbsAg, HIV Toxoplazmoza
sprejem, Anamneza porodnice,
družinska, osebna - bolezni pred
nosečnostjo, ginekološka, sedanja
nosečnost, intrauterini posegi,
zdravila v tej nosečnosti, povzetek
poroda, začetek poroda, razpok
mehurja, trajanje od razpoka mehurja do poroda, plodovnica, zdravila med porodom, nadzor ploda
med porodom, amnioskopija, pH,
Število rojenih otrok, vstava, porodne nepravilnosti, trajanje poroda,
operativno dokončanje poroda,
epizlotomija, poškodbe porodne
poti, posegi, posegi drugi, nepravilnosti placente, popkovnica, komplikacije 3. porodne dobe, porodna
analgezija, anestezija, stanje otrok
ob rojstvu, post, postpartalni potek, novorojenec, porodna teža,
porodna dolžina, obseg glave ob
rojstvu, gestacijska starost, termin
poroda, teža ob odpustu, dolžina
ob odpustu, obseg glave ob odpustu, za gestacijsko starost, KG, Rh,
DCT, pH arterije umbilikalis, Apgar,
odpust/premestitev, BCG, F/tsh,
drugi ples, testi, dojenje, UZ kolkov, UZ glave, UZ ledvic, Okul. pr.,
nega, prirojene napake, diagnoze,
pogostejše diagnoze, podatki o
umrlem otroku

Namen
Spremljanje.
vrednotenje in
načrtovanje
zdravstvenih
programov na
perinatalnem
področju.

Fetalne smrti do 28. Zakonski stan, izobrazba, poklic,
tedna nosečnosti
kraj bivanja, datum sprejema, datum odpusta, odpustna diagnoza,
anamnestični podatki, posegi, klinični potek.

Spremljanje in
vrednotenje fetalnih smrti,
zdravstvenega
stanja nosečnice in zdravstvenih programov
za zmanjševanje tega pojava.
Predlaganje
programov za
znižanje števila
fetalnih smrti.

»
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Periodika
Izvajanja
P. L

Obdobje i
kritični
datum
30. 6.
31. 12.

31. 12.

Kdo mora dati
podatke In kda| Rezultati
Porodnišnice v 31. 5.
RS, partonažna
služba (za porode doma),
ZD.ZZV

Vsi javni zdr. 31.
zavodi ter druge pravne in fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
zdr.
varstvo
žensk, ne glede
na koncesijo

Zap.
tt

Raziskovani«
Ima/Oznaka

IVZ3.7

Statistika prirojenih Priimek in ime otroka, datum rojanomalij
stva, mesto rojstva, naslov stalnega
bivaiiSSča, spol, vrsta poroda, zaporedje otroka, teža otroka ob rojstvu, APGAR po 1 in 5, gestacijska
starost, gotovost datuma zadnje
menstruacije, datum ugotovljene
napake, stanje ob ugotovitvi napake, vrsta opravljenih prenatalnih diagnostičnih testov In rezultat, postmortalni pregled otroka, datum
postmortalnega pregleda otroka,
ustanova obdukcije, obducent, diagnoze okvare, potrditev diagnoze,
Številka McKusickovega kataloga,
genetski vzrok okvare, sorodstvo
staršev, prehodno okvarjeni otroci,
izvor podatkov, kraj rojstva matere,
mesta rojstev starih materinih staršev, naslov prebivališta v času nosečnosti, poklic, zaposlitev, uporaba kontracepcije pred zanositvijo
(vrsta, čas uporabe), umetna oploditev, oploditev v epruveti, bolezni
pred nosečnostjo (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija), bolezni med nosečnostjo (diagnoza,
datum pojava bolezni, terapija),
razvade med nosečnostjo, družinska anamneza usmerjena v kongenitalne anomalije, ostale bolezni v
družini, kraj rojstva očeta, kraj rojstva očetovih starSev, starost ob
spočetju otroka, narodnost, poklic,
izobrazba, zaposlitev, socialni položaj, bolezni pred spočetjem (diagnoza, datum pojava bolezni, terapija) izpostavljenost očeta pred
spočetjem morebitnim Škodljivim
učinkom iz okolja, družinska anamneza glede pojavnosti anomalij ter
ostale bolezni v družini, prijavitelj
primera, ustanova, datum prijave
Prijava umetne osemenitve
Prijava sterilizacije
Poročilo komisij I. in Podatki potrebni za izvajanje zakoII. stopnje
na o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok - Ur. list
SRS 11/77

IVZ3.8

IVZ 3.9

Delo dejavnosti
transfuzijo krvi

IVZ/3.10

Statistika raka

Vaablna

Namen

Periodika
Izvajanja

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati

Spremljanje,
L
vrednotenje
pojavnosti prirojenih anomalij, načrtovanje
programov na
področju genetskega svetovanja in antenatalnem področju ter ugotavljanje vzrokov pojavnosti
ter komunikacija z evropskim
registrom

31. 12.

Spremljanje in L
vrednotenje
sterilizacije in
umetne osemenitve in spremljanje dela Komisij I. in II.
stopnje
za
umetno prekinitev nosečnosti in sterilizacijo

31. 12.

Bolnišnica, ZO, 30. 6.
ZZV,
30. 10.
31. 5.
30. 6.
15. 3.

Podatki o zdravstvenih zavodih, Spremljanje
L
zdravstvenih delavcih, krvodajal- dela dejavnosti
cih, količini odvzete krvi
za transfuzijo
krvi
EMSO, priimek ime. dekliSki pri- Spremljanje gi- L
imek, poklic, rojstni kraj, narod- banja novonost, prebivališče, kraj, bolnišnica, tvorb
oddelek, Številka popisa, datum Podatki o nasprejema, predhodno ugotovljen rodni pripadnokakSen drug rak, datum ugotovitve sti se zbirajo
sedanjega raka, zaporedno Število samo. če se posedanjega raka, predhodno zdrav- sameznik želi o
ljenje sedanjega raka, vzrok spreje- tem izjasniti.
ma. razred, lokalizacija raka, histo- Nihče ne more
loSka oz. citoloSka dgn., stadij po biti prisiljen, da
tnm ali drugi ustrezni klinični loka- se opredeli kalizaciji, opredelitev stadija solidnih teremu narodu
tumorjev in malignih limfomov po pripada, če to
vseh preiskavah, diagnoza ugotov- ne želi.
ljena, način zdravljenja med sedanjo hospitalizacijo, datum pričetka
zdravljenja, datum odpusta oz.
smrti, stanje ob, obdukcija, kontrola predvidena oz. bolnik premeščen

31. 12.

Zavod RS za 31.5.
transfuzijo krvi,
ZZV, 31. 12.

31. 12.

BolniSnice RS
31. 12.
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Porodnišnice v 15. 8.
RS, partonažna
služba, ZD, ZZV
ter druge pravne in fizične
osebe, katerih
zdravstvena dejavnost na primerni ravni obsega osnovno
otroSko zdravstveno dejavnost ne glede
na koncesijo.
Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo
samo, če se posameznik želi o
tem Izjasniti.
Nihče ne more
biti prisiljen, da
se opredeli kateremu narodu
pripada, če to
ne želi.
/

31. 5.

Vsi javni zdr.
zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki
opravljajo zdr.
dejavnost ne
glede na koncesijo

poročevalec, it. 17

Zapit.
IVZ/3.11

Razlikovanje
Vsebina
Ime/Oznaka
Statistika žilnokirur- Priimek in ime, datum sprejema,
Skih bolnikov
datum operacije, datum odpusta,
Šifra bolnice, Šifra oddelka, klasifikacija operacije, indikacije za operacijo, rizični faktorji ateroskleroze,
hude spremljajoče bolezni, podatki
o bolniku, tip operacije, tip grafta,
postoperativne komplikacije, operacija v zvezi s komplikacijami, postoperativna zaSčita, ocena bolnikovega stanja, postoperativni podatki o bolniku

IVZ/3.12

Statistika diabetikov

IVZ/3.13

Statistika TBC bol- Priimek in ime, stalno bivališče, ponikov
klic, stan. zavarovanje, datum odkritje tbc-e, prijavni karton za pljučno tbc-o, datum odkritja tbc-e,
vzrok preiskave v dispanzerju, rtg
izvid, BCG, tuberkulinski test. induracija, kemoprofilaksa. lab. izvidi,
sputum na BK, diagnoza, prvi
podvzeti ukrepi, način zdravljenja
prijavni karton za izvenpljučno tbco, obolenje prijavila ustanova, diagnoza in klasifikacija, opombe,
prijava/odjava aktivne tbc-e, glavni
poklic, zaposlen, diagnoze, bolezen ugotovljena, datum odjave/
odjava zaradi prijavni karton vpisanih v dispanzersko knjigo umrlih,
osnovni vzrok smrti, preverjen
vzrok smrti, datum smrti, v matični
knjigi je vzrok smrti: tbc-a/drugo
obolenje, mesto smrti

IVZ/3.14

IVZ/3.15

Periodika
Namen
Izvajanja
Spremljanje žil- L
nokirurSkih
bolnikov

Priimek in ime, občina stalnega bi- Spremljanje di- L
vališča, izobrazba, diabetes v so- abetičnih bolrodstvu, podatki o nosečnosti, me- nikov
sec in leto ugotovitve diabetesa,
nastop simptomov diabetesa, telesna teža. telesna viSina, simptomi ob
manifestaciji, debelost kot povod
za manifestacijo, infekti kot povod
za manifestacijo, druge bolezni in
stanja kot povod za manifestacijo,
zdravila kot povod za manifestaci
jo, diagnoza je postavljena, tip di
abetesa ob odkritju, gestacijski di
abetes, retinopaticija, nevropatija
nefropatija, diabetična gangrena
makroangiopatija udov, makroan
giopatija cerebralna, makroangi
opatija koronarna, nefrongioskle
roza, akutne komplikacije, arterij
ska hipertenzija, peroralna terapija
insulin-kratki, insulin-srednji, insu
■lin-dolgi, hipoglikemične kome, sopojavi terapije, umrli, Šifra vzroka
smrti

Obdobje ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kdaj Rezultati
31. 12.
Bolnišnice RS 31. 5.

31. 12.

Dispanzerji za 31. S.
diabetes

Sprotno

Vsi javni zdrav- 31. 5.
stveni zavodi
ter druge pravne in fizične
osebe v zdravstveni dejavnosti. Dispanzerji
za tuberkulozo

Statistika hospitalizi- Oznaka uporabnika, starost, spol. Spremljanje in
ranih psihiatričnih občina, diagnoza, postopki, napo- vrednotenje
bolnikov
titev
zdravljenja hospitaliziranih
psihiatričnih
bolnikov

31. 12.

Psihiatrične
bolnišnice RS

Statistika kliničnih- Podatki o Številu vzorcev in prei- Spremljanje in L
biokemičnih labora- skav, vrsta vzorca, namen preiska- vrednotenje detorijev
ve, rezultati preiskave, podatki o la biok. lab.
vrsti laboratorija, opremi

31. 12.

Vsi javni zdravstveni zavodi
ter druge pravne osebe, ki
imajo v svoji sestavi kliničnobiokemični laboratorij

31. 12.

Vsi ZZ

Zasledovanje
gibanja tuberkuloze in vsklajevanje epidemioloških ukrepov proti tej bolezni

IVZ/4 STATISTIKA ZDRAVSTVENOVZGOJNEOA DELA
IVZ/4.1

Zdravstvenovzgojno
delo

poročevalec, št. 17

Podatki o vsebini, metodi, obliki
dela, zajeti populaciji, izvajalcih,
razdeljenem materialu, in mestu izvajanja zdravstvenovzgojnega dela

Spremljanje,
vrednotenje,
programiranje
in načrtovanje
zdravstvenovzgojnega dela
ter raziskovanje in proučevanje
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31.3.

30. 6.

Obdobje ali
Periodika kritični
Kdo mora dati
Vsebina
Namen
Izvajanja datum
podatke In kdaj Rezultati
IVZ/5 STATISTIKA POKLICNIH BOLEZNI, SUMA NA POKLICNO BOLEZEN IN BOLEZNI V ZVEZI Z DELOM

Zap.
it.

Raziskovanje
Ime/Oznaka

IVZ/5.1

Statistika poklicnih Podatki o prijavljenih poklicnih bobolezni, suma o po- leznih, vzroku, delovnem mestu in
klicnih bolezni in bo- posledicah
lezni v zvezi z delom

Spremljanje in L
vrednotenje
poklicnih bolezni. suma na
poki. bolezen

31. 12.

Vsi javni zdr. 31.3.
zavodi ter druge pravne in fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
medicino dela.
sprotno

Preprečevanje
prezgodnje
umrljivosti

31. 12.

Mrliški ogledni- 31. 5.
ki sproti, ZZV

Spremljanje in L, P
vrednotenje
zdravstvene
pomoči uživalcem drog

30. 6.
31. 12.

ZZV

Spremljanje in M,P,L
vrednotenje
ambulantne in
bolnišnične fizikalne medicine in rehabilitacije obolelih in
poškodovanih

30. 6.
21. 12.

Za ambulantno 15. 3.
fizikalno medi- 15. 8.
cino in rehabilitacijo vsi favni
zdr. zavodi ter
druge pravne in
fizične osebe,
katerih zdr. dejavnost obsega
fizikalno medicino in rehabilitacijo ne glede
na koncesijo,
za bolnišnično
fizikalno medicino in rehabilitacijo inštitut
za rehabilitacijo Republike
Slovenije

IVZ/6 STATISTIKA UMRLJIVOSTI
IZV/6.1

Zdravniško poročilo EMŠO, priimek in ime umrle osebe,
o umrli osebi
stalno prebivališče, narodnostna
pripadnost, življenjska skupnost,
šolska izobrazba, poklic, poklic
vzdrževalca, družbenoekonomski
položaj v poklicu osebe oz. njenega vzdrževalca, poklic, ki je lahko
vplival na osnovni vzrok smrti,
splošni podatki o nastopu smrti,
podatki za nasilne smrti, podatki za
otroka, umrlega pred izpolnjenim
15. letom starosti, podatki o boleznih In stanjih umrlega podatki o
boleznih in stanjih matere, ki so
povezane s smrtjo novorojenca,
podatki o mrliškem ogledniku, podatki o obducentu
IVZ/7 STATISTIKA ZDRAVSTVENE POMOČI UŽIVALCEV DROG
IZV/7.1
Zdravstvena pomoč Podatki o številu in tipu uživalcev
uživalcem drog
drog

IVZ/8 STATISTIKA FIZIKALNE MEDICINE IN REHABILITACIJE
IZV 8.1
Statistika ambulant- Podatki o ambulantni in bolnišnične in bolnišnične fizi- ni fizikalni medicini in rehabilitaciji
kalne medicine In rehabilitacije

IVZ/9 STATISTIKA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PSIHOSOCIALNO MOTENIH OTROK IN MLADOSTNIKOV
31. 12.
IZV 9.1
Zdravstveno varstvo Podatki o številu obiskov, Izobrazbi Spremljanje
psihosocialno mote- in zaposlenosti staršev, številu duševnega
nih otrok in mladost- otrok v družini, vključenosti v zdravja otrok
vzgojno-izobraževalni program,
nikov
letniku šolanja in učnem uspehu,
področju disfunkcionalnosti in
obolevnosti

31.3.

Zavodi za men- 15. 3.
talno higieno in
psihopediatrijo

IVZ/10 STATISTIKA REŠEVALNE SLUŽBE
IVZ 10.1

Delo
službe

P,L
reševalne Podatki o številu prevoženih km, Spremljanje
številu prepeljanih bolnikov po dela reševalne
skupinah vzrokov za prevoz, podat- službe
ki o reševalnih avtomobilih, podatki o zaposlenem osebju

30. 6.
31. 12.

Reševalne po- 15.3.,
staje. ZZV 20.2. 30.8.
20. 7.

31. 12.

Ustrezni upravni
organ
sprotno

IVZ/11 STATISTIKA PORABE ZDRAVIL
IVZ 11.1

Registrirana zdravila Podatki o zdravilih

Ažurna evidenca števila registriranih zdravil
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Zap.
it.

Raziskovanj«
Ime/Oznaka

IVZ 11.2

Poraba zdravil izda- Podatki o številu In vrednostih iznih na zdravniški re- danih zdravil na receptu po veljavni
cept
klasifikaciji zdravil, starosti, spolu
in regijah

IVZ 11.3

IVZ 11.4

IVZ 11.5

Vsebina

Namen

Periodika
lzvalan|a

Vrednotenje
L,P
predpisovanja
zdravil po veljavni klasifikaciji zdravil, starosti in spolu

Obdobl« ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatka In kda| Rezultati
30. 6.
31. 12.

Lekarna, lekar- 31. 3.
niška postaja 1.9
15. 3., 1. 8.

Poraba zdravil izda- Podatki o količini in vrednosti izda- Vrednotenje
nih brez zdravniške- nih zdravil
porabe zdravil
izdanih brez rega recepta
cepta
L
Bolnišnična poraba Podatki o količini in vrednosti izda- Vrednotenje
zdravil izdanih na iz- nih zdravil po veljavni klasifikaciji porabe zdravil
zdravil po bolnišničnih oddelkih
po bolnišnicah,
dajnice
oddelkih in regijah

31.12.

Lekarna, lekar- 31.3.
niška postaja 1. 9.
15. 3., 1. 8.

31.12.

Bolnišnice, ki 31.3.
Imajo v sestavi
lekarno 15. 3.

Dejavnost javnih le- Podatki o količini vrednosti izdanih Zagotoviti po- L
karn
zdravil in ostalega blaga brez datke o delu
javnih lekarn za
zdravniškega recepta
informacije,
planiranje kadrov in finančnih sredstev

31.12.

Lekarne in le- 31.3.
karniške postaje 15. 3.

31.12.

Vsi javni zdr. 31.3.
zavodi in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega
zdravstveno
nego

31.12.

Vsi javni zdrav- 31.5.
stveni zavodi
ter druge pravne osebe, ki zaposlujejo
zdravstvene delavce In sodelavce

31.12.

Vse srednje, 31.5.
višje in visoke
šole medicinske in farmacevtske smeri
31. 7.

Spremljanje in L
vrednotenje
stanja na področju storitev
in problemov
strank centrov
za socialno delo v Sloveniji
ter statistična
in znanstvena
raziskovanja

31. 12.

Centri za soci- 30. 6.
alno delo 15. 2.

Spremljanje
Sprotno
pojava nalezljivih bolezni, njihovi značilnosti
in ovrednotenja
izvedenih
ukrepov

Vsi javni Sprotno letno
zdravstveni 20. 5.
zavodi ter
druge pravne in fizične osebe v
zdravstveni
dejavnosti
sprotno.

IVZ/12 STATISTIKA ZDRAVSTVENE NEGE
IVZ 12.1

Statistika zdravstve- Podatki o varovancih in opravlje- Spremljanje in L
nem delu
vrednotenje
ne nege
zdravstvene
nege

IVZ/13 STATISTIKA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
IVZ 13.1
Gibanje zdravstvenih šifra delavca. Priimek in ime, rojst- Spremljanje gi- Sprotno
delavcev In mreža ni priimek, spol, datum rojstva, na- banja zdravzdravstvenih zavodov slov, poštna številka, občina, pre- stvenih delavpoved opravljanja poklica, zaposli- cev in sodetev, šolanje, specialistično uspo- lavcev
sabljanje, podatki o zdravstvenem
zavodu/enoti
IVZ 13.2

Število študentov na Podatki o številu študentov In di- Spremljanje in
VŠZ, na medicinski plomantov po spolu, smereh in na- vrednotenje zadovoljevanja
fakulteti in farmaciji činu šolanja in stopnji polanja
kadrovskih potreb v zdravstvu

IVZ/14 STATISTIKA SOCIALNEGA VARSTVA
IVZ 14.1
Problemi strank in Podatki o problemih strank centrov
storitev centrov za za socialno delo, pobudnikih
obravnave, metodah dela in dejavsocialno delo
nosti centrov za socialno delo

IVZ/15 STATISTIKA S PODROČJA NALEZLJIVIH BOLEZNI
IVZ 15.1

Pojavnost nalezljivih EMŠO, priimek ime, podatki o bivabolezni
lišču, naslov zaposlitve oziroma kolektiva, področje dela, diagnoza
(MKB) povzročitelj, datum dogodka, način ugotovitve bolezni, način
pojavljanja, identiteta kontaktov,
podatki o hospitalizaciji, izolaciji,
zdravstvenem nadzoru, datumu
smrti: podatki o epidemijskem pojavu (datumi začetka, ugotovitve,
konca) vrste epidemije, povzročitelj viri okužbe, poti širjenja, odvzeti vzorci, rezultati analiz, izvedeni
ukrepi
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Zap.
it.
IVZ 15.2

Raziskovani«
Ime/Oznaka
Pojavnost infekcije s
HIV in spolno prenesenih bolezni (SPB)

Vsebina
Ime in priimek, datum rojstva, starost, spoli, država rojstva, državljanstvo, narodnostna pripadnost,
etnična pripadnost, prebivališče,
poklic, zaposlitev, zakonski stan/
življenjska skupnost, diagnoze, datumi postavitve diagnoz, rezultati
laboratorijskih preiskav, vrsta in
trajanje zdravljenja/profilakse, podatki o svetovanjih, napotitvah,
spolni usmerjenosti, izspostavljenosti/dejavnikih tveganja, identiteta kontaktov, podatek o obveščanju kontaktov/

Namen
Spremljanje
pojavljanja in
porazdelitev
SPB, načrtovanje. izvajanje in
vrednotenje
obvladovanja
SPB.

IVZ 15.3

Statistika obveznikov EMŠO, priimek in ime, podatki o
za cepljenje in izvaja- bivališču, cepljenje (datum dogodnje cepljenja
ka. vrsta, količina, serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku

Zagotoviti podatke o novorojenih in obveznikih za cepljenje ter spremembe zaradi
cepljenja,
spremljanje izvajanja cepljenja in ovrednotenje obveznega programa

IVZ 15.4

Statistika varstva pre- Priimek in ime, podatki o bivališču,
bivalstva pred ste- poklic, datum in kraj poškodbe, loklino
kalizacija in število poškodb, klasifikacija poškodbe, podatki o živali,
rezultat veterinarskega pregleda,
obdelava rane (kraj, datum, način),
predhodne poškodbe in cepljenja
(datumi), pasivna zaščita (datum,
vrsta, količina-v I. E., serija proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku,
datum pričetka obravnave
Statistika stranskih Priimek in ime, podatki o bivališču,
pojavov po cepljenju podatki o uporabljenem cepivu
(datum dogodka, vrsta, količina,
serija, proizvajalec, datum veljavnosti), naziv javnega zavoda, podatki o zdravniku, datum prijave,
stranski pojav (datum začetka in
konca, vrsta), vzročna povezava,
preiskave, izvidi, ukrepi, izid
Poročilo o delu jav- Podatki o številu vzorcev in preinozdravstvenih labo- skav, vrsta vzorca, namen preiskaratorijev (medicinska ve, rezultati preiskave, podatki o
mikrobiologija, sani- vrsti laboratorija, opremi
tarna kemija, medicinska citogenetika)

Spremljanje
varstva ' prebivalstva pred
steklino na osnovi postopkov
zdravstvene in
veterinaske dejavnosti

IVZ 15.5

IVZ 15.6

IVZ/16 - STATISTIKA S PODROČJA EKOLOGIJE
IVZ 16.1.
Zdravstvena ustrez- Podatki o vrsti, številu laboratorijnost živil in predme- sko pregledanih živil in predmetov
tov splošne uporabe splošne uporabe, lastniku proizvajalcu. odvzemniku, datumu sprejema, datumu odvzema, datumu analize. mestu odvzema, namenu, vrsti, rezultatih preiskav, oceni zdravstvene ustreznosti živil, predmetov
splošne uporabe
IVZ 16.2
Preskrba prebival- Podatki o tipih, številu in vrstah objektov, deležu prebivalstva, ki se
stva s pitno vodo
oskrbuje, upravljalcu objekta, vodovarstvenih conah virov, zadostnosti preskrbe, nadzoru objektov s
strani ZZV, vrsti in kvaliteti surove
vode, kondicioniranju in kloriranju
vode

Obdobje ali
Periodika kritični
izvajanja
datum
Sprotno
Podatki o
narodni pripadnosti se
zbirajo samo, če še
posazmenik želi o
tem izjasniti. Nihče ne
more biti
prisiljen, da
se opredeli
kateremu
narodu pripada, če to
ne želi.
M
do 10.
mesecu

10. 2.

Kdo mora dati
podatke in kda|
Vsi javni zdravstveni zavodi
ter druge pravne in fizične
osebe v zdravstveni dejavnosti sprotno.

Rezultati
Vsak 7.
dan
M, ĆL, L

ZZV vsak 7. dan

Zavod RS za 20. 5.
statistiko, IVZ,
ZZV, pooblaščeni izvajalci
cepljenja

Izvajalci v ZZV
Pooblaščena
veterinarska
dejavnost

20. 5.

Spremljanje
Sprotno
stranskih učinkov po cepljenju

Izvajalci
ljenja

Spremljanje in L
vrednotenje dejavnosti in diagnostike zaradi ustreznega
zdravljenja in
ugotavljanja
zdravstvene
ustreznosti

Javno zdrav, Letno 20.
lab., ZZV, IVZ, 5.
Golnik, KC, MF,
Transf. drugi
pooblaščeni laboratoriji 10. 2.

Spremljanje
zdravstvene
ustreznosti živil
in predmetov
splošne uporabe, zaradi ocene zdravstvene
ogroženosti
Spremljanje
L
preskrbljenosti
prebivalstva z
zdravo pitno
vodo
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cep- Sprotno
letno 20.
5.

Preteklo
Pooblaščeni
tromesečje javni zavodi priPolletje
stojni upravni
organ
10. 1., 10. 4.,
10. 7., 10. 10.,
ZZV 20. 1., 20.
4., 20. 7.,
20. 10.
v
Preteklo
ZZV, ki imajo
leto
sanitarni, terenski in laboratorijski nadzor, pooblaščeni laboratoriji,
pristojni upravni organi
10. 11., 10. 4„
10. 7., 10. 10.,

Polletno
30. 1.
30. 7.

20. 1., 20.
4.,
20. 7., 20.
10.

poročevalec, št. 17

Zap.
tt.

Raziskovani«
Ima/Oznaka

IVZ 16.3

Higienska ustreznost Podatki o številu laboratorijsko
pitne vode
analiziranih vzorcev pitne vode
vključno površinskih in talnih voda
namenjenih za vodna zajetja (surova voda) in naročniku, odvzemniku,
mestu odvzema, datumu odvzema
vzorca, datumu sprejema in datumu analize, vrsti analize (mikrobiološka, fizikalno kemična, radiološka, genotoksična), namenu analize, rezultati analize in ocena higienske ustreznosti vode
Statistika kopalnih Podatki o kopališčih in kopalnih
voda
vodah: bazenske, površinske tekoče in stoječe vode ter vode obalnega »morja, bazeni glede na vrsto«
vode (sladka, morska), namenu (rekreacijski oz. športni in drugi) število objektov, število odvzetih vzorcev na mikrobiološke, fizikalno kemijske, radiološke in druge preiskave in rezultati z odst. oporečnih
vzorcev, mesto odvzema vzorca,
zdravstvena ocena
Statistika odpadkov Podatki o odpadkih, ki nastajajo v
zdravstvenih zavodov zdravstvenih zavodih, vrsta in količina ravnanje in odstranjevanje, vodenje evidenc,

IVZ 16.4

IVZ 16.5

Vsebina

Namen

Periodika
Izvajanja

Spremljanje higienske ustreznosti pitne vode, zaradi ocene zdravstvene
ogroženosti
prebivalstva

Obdobja ali
kritični
Kdo mora dati
datum
podatke In kda| Rezultati
Za preteklo ZZV in drugi la- 20. 1., 20.
leto
boratoriji, poo- 4.,
blaščeni
za 20. 7., 20.
ugotavljanje hi- 10.,
gienske neoporečnosti vode
10. 1., 10. 4.,
10. 7., 10. 10.

Spremljanje ka- L
kovosti kopalnih vod, zaradi
varovanja
zdravja prebivalstva

Preteklo
leto

ZZV, ki imajo
sanitarni terenski in laboratorijski nadzor,
pooblaščeni laboratoriji, pomorska biološka postaja
10. 1., 10. 4.,
10. 7., 10. 10.,

20. 1., 20.
4.,
20. 7., 20.
10.,

Spremljanje
ravnanja z odpadki iz zdravstvenih zavodov zaradi prip.
vplivov
na
zdravje
in
okolje

Preteklo
leto

ZZV, ki imajo
sanitarni terenski in laboratorijski nadzor in
pristojni upravni organi
30. 6., 31. 12.

20. 1., 20.
4.,
20. 7., 20.
10.

30. 6.
31. 12.

ZZZS

25. 8.

RAZISKOVANJA, KI JIH IZVAJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
ZZZS/1

Polletno in letno poročilo o zavarovanih
osebah obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Stanje in povprečno število zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja po skupinah zavarovalnih podlag (delavci; osebe,
ki v RS samostojno opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost kot
edini ali glavni poklic; kmetje; upokojenci; upravičenci iz proračuna,
družinski člani, ostali).

ZZZS/2

Polletno in letno poročilo o zavarovancih
prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja za razliko do
polne
vrednosti
zdravstvenih storitev
Poškodbe pri delu in
poklicne bolezni

Stanje in število zavarovancev pro- Spremljanje gi- PL. L
stovoljnega zdravstvenega zavaro- banja zavarovavanja za razliko do polne vrednosti nih oseb
zdravstvenih storitev.

30. 6.

ZZZS
25.8.
Zavarovalne in 31. 3.
pozavarovalne
organizacije
31. 7. za obd.
I-VI
l-XII

Število poškodovanih oz. zbolelih; Analiza stanja
poškodovani oz. zboleli po dejavnostih.

31. 12.

ZZZS/4

Polletno In letno poročilo o začasnih zadržanostih do dela,
glede katerih je izplačevalec nadomestila
ZZZS

Primeri in dnevi začasne zadržanosti od dela po posameznih vzrokih
(bolezen, poškodba, nega, spremstvo, izolacija, drugo).

Spremljanje za- PL, L
časna zadržavnosti od dela
zaradi zdravstvenih razlogov, ki bremenijo sredstva
ZZZS

30. 6.
31. 12.

Delodajalci do 31. 3.
20. v mesecu za
pretekli mesec
ZZZS za preteklo leto
ZZZS
25. 8.
31.3.

ZZZS/5

Zbirno polletno in letno poročilo o prihodkih in odhodkih ZZS
glede, obveznega
zdravstvenega zavarovanja

Prihodki, odhodki po vrstah (zdravstvene storitve, zdravila, ortopedski
in drugi tehnični pripomočki, denarne pravice zavarovanih oseb
itd.).

Spremljanje
PL, L
prihodkov in
odhodkov Zavoda

30. 6.
31. 12.

ZZZS/6

Letno poročilo prostovoljno zdravstveno zavarovanje
za razliko do polne
vrednosti storitev

ZZZS/3

Spremljanje
PL. L
stanja zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja

L

Stanje vplačil premij za prostovolj- Spremljanje
31. 12.
no zdravstveno zavarovanje za ra- stanja sredstev
zliko do polne vrednosti zdravstve- - vplačil premij
nih storitev - in odhodki za ta in proračuna
namen.
storitev
Ta Nacionalni program s statističnih raziskovanj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
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ZZZS

31. 8.
31.3.

ZZZS
31.3.
Zavarovalne organizacije
1996

OBRAZLOŽITEV
Zgoraj navedeni amandmaji imajo naslednjo vsebino:

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 34. seji 25. 7. 1995
obravnaval dva akta s področja državne statistike: predlog
zakona o državni statistiki - tretja obravnava in predlog
nacionalnega programa statističnih raziskovanj - tretja
obravnava. Prvi akt je državni zbor sprejel, odločanje o nacionalnem programu statističnih raziskovanj pa je s sklepom
odložil na eno naslednjih sej. Razlog za sprejem takšnega
sklepa je bila ugotovitev Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, da so v tekst nacionalnega programa statističnih
raziskovanj za tretjo obravnavo vključene spremembe, ki bi jih
bilo mogoče vključiti samo z amandmaji.

Preambula
V nacionalni program statističnih raziskovanj se doda preambula, ki se glasi: »Na podlagi 1. odstavka 24. člena zakona o
državni statistiki (Ul. RS, št. 45/95) in 168. člena svojega
poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
■ ■ ■
1996 sprejel.'
Izražanje narodne pripadnosti
Z amandmajem je določeno, da se pri vsakem posameznem
statističnem raziskovanju, pri katerem se od poročevalske
enote zahteva, izražanje narodne pripadnosti, doda besedilo
»Podatki o narodni pripadnosti se zbirajo samo, če se posameznik želi o tem izjasniti. Nihče ne more biti prisiljen, da se
opredeli, kateremu narodu pripada, če to ne želi.'

Nacionalni program statističnih raziskovanj je v zakonodajnem postopku že več kot tri leta, v tem času pa je zaradi
tranzicijskih prilagajanj prišlo do velikega števila sprememb
na področju državne statistike. Pri tem kaže opozoriti tudi na
dejstvo, da je še vedno nerazčiščena pravna narava legislativnega akta, ki se sedaj imenuje »nacionalni program«. Večina
teh aktov so v praksi v resolutivni obliki pripravljene strategije
na posameznih pomembnejših področjih, medtem ko je nacionalni program statisičnih raziskovanj izjemno natančen
katalog - ne samo posameznih statističnih raziskovanj, ki se
izvajajo na tem nivoju v državi (okrog 400 statističnih raziskovanj), ampak gre za dokaj natančen katalog podatkov iž
statističnih raziskovanj.

Uskladitev nazivov poročevalskih enot
Zaradi uskalditve nazivov poročevalskih enot (nove nazive
določajo različni novi predpisi) so z amandmajem usklajeni
nazivi državnih organov, ki so določeni kot poročevalske
enote v statističnih raziskovanjih pod zaporednimi številkami
ZS/13.5, ZS/22.1, ZS/22.2, ZS/22.3, ZS/22.4, ZS/22.5, ZS/22.6,
ZS/22.7, Z S/22.8 in ZS/23.11.

Ker je nacionalni program statističnih raziskovanj nujno
potrebno sprejeti čim prej, je predlagatelj v sedanjem predlogu vključil vse dosedanje predloge oziroma stališča in
sklepe Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih
delovnih teles.

Končna določba
t
V nacionalni program statističnih raziskovanj se doda končna
določba, ki se glasi: »Ta nacionalni program statističnih raziskovanj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. 1. 1996. -

Skupina poslancev Državnega zbora je s prvopodpisanim dr.
Petrom Tancigom predlagala štiri amandmaje (k preambuli,
glede izražanja narodne pripadnosti, glede uskladitve nazivov
poročevalskih enot in končno določbo). Vlada se je strinjala z
vsemi temi amandmaji in jih je že vključila v tekst predloga
nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Poleg teh amandmajev skupine poslancev je Vlada Republike
Slovenije pripravila dodatnih 33 amandmajev zaradi uskladitve področja državne statistike s predpisi in statističnimi raziskovanji Evropske unije.

t
V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj, se besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da sd glasi: »Gospodarske
družbe, gospodarske javne službe in druge družbe.« -

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1. amandma

V koloni Rezultati se besedilo nadomesti z novim besedilom
tako, da se glasi: »15.3., 20. v mesecu za preteklo četrtletje «

Naziv institucije
V nacionalnem programu se naziv organa »Zavod Republike
Slovenije za statistiko« povdod nadomesti z nazivom »Statistični urad Republike Slovenije«, označba »ZS« pa se povsod
nadomesti z označbo »SURS«. Prav tako se naziv organa
»Zavod za makroekonomske analize in razvoj« oziroma
»ZMAR« povsod nadomesti z izrazom »Urad za makroekonomske analize in razvoj«.
»

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/1.2

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/1.2 se v koloni Vsebina
beseda »obračun« nadomesti z besedami »Podatki za
obračun«.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj ter na
uskladitev naziva nacionalne statistične institucije in naziva
Zavoda za makroekonomske analize in razvoj. Oba organa sta
se preimenovala v skladu z novo zakonodajo.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj

2. amandma

K statističnemu raziskovanju ZS/1.3

Poglavje ZS/1: Statistika nacionalnih računov

V statističnem raziskovanju ZS/1.3 se v koloni Raziskovanje
ime/Oznaka oznaka statističnega raziskovanja »DV-ZA«
nadomesti z oznako »DV-ZAS«.

K statističnemu raziskovanju ZS/1.1
V statističnem raziskovanju ZS/1.1 se v koloni Vsebina
beseda »obračun« nadomesti z besedami »Podatki za
obračun«.

V koloni Vsebina se beseda »obračun« nadomesti z besedami
»Podatki za obračun«.
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V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se doda besedilo
»Izbrani poslovni subjekti za obrtno dejavnost.«

statistična raziskovanja v tem poglavju pa se ustrezno preoštevilčijo.

Obrazložitev:

Uvedba novega statističnega raziskovanja — SURS/1.10
(staro: ZS/RN.4)

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

K statističnemu raziskovanju ZS/1.4

Zap. št.: »SURS/1.10«

V statističnem raziskovanju ZS/1.4 se v koloni Vsebina
beseda »obračun« nadomesti z besedami »Podatki za
obračun«.

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Sistem nacionalnih računov za
Slovenijo.«

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se kot poročevalska
enota doda še »Ministrstvo za finance«.

Vsebina: »Obračun osnovnih makroekonomskih agregatov
za Slovenijo in razvoj sistema nacionalnih računov po mednarodnih priporočilih, ki ga sestavljajo: a) integralni ekonomski
računi - račun proizvodnje, - račun razdelitve in porabe
dohodka, - račun akumulacije, - račun kapitala, - finančni
račun, - račun drugih sprememb v sredstvih, - bilanca
stanja, - račun tujine; b) tabela ponudbe virov in njihove
potrošnje; c) analiza finančnih transakcij in stanja finančnih
sredstev in obveznosti; d) tabela prebivalstva in zaposlenih.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/1.5

Namen: »Obračun makroekonomskih agregatov.«

V statističnem raziskovanju ZS/1.5 se v koloni Vsebina
beseda »obračun« nadomesti z besedami »Podatki za
obračun«.

Periodika izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Organi
lokalnih skupnosti in KS, posebna združenja« nadomesti z
besedilom »Organi državnih in lokalnih skupnosti in KS,
posebna združenja.«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Dokumentacija SURS-a,
Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Ministrstvo za finance, Banka Slovenije in drugi.«

V koloni Rezultati se doda datum »15. 3.«

Rezultati: »1997.«

Obrazložitev:
Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskaladitvi
tega statističnega področja s primerljivim statističnim
področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske
unije.

K statističnemu raziskovanju ZS/1.6
V statističnem raziskovanju ZS/1.6 se v koloni Periodika izvajanja črta označba »ČL«.

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/1.11
(staro: ZS/RN.5)

V koloni Rezultati se doda datum »15. 3.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj oziroma
na prenehanje četrtletnega izvajanja tega statističnega raziskovanja.

Zap. št.: »SURS/1.11«
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Input-output tabele Slovenije«.
Vsebina: »Priprava metodologije' in input-output tabel na
osnovi proizvodnih statistik ter testiranje rezultatov: - pretoki
proizvodov in storitev (commodity by commodity), - matrika
proizvodnje, - matrika vmesne porabe, - tabela tehničnih
koeficientov, - absorbcijska matrika idr.«.
♦
Namen: »Obračun makroekonomskih agregatov«.

K statističnemu raziskovanju ZS/1.7
V statističnem raziskovanju ZS/1.7 se v koloni Kdo mora dati
podatke In kdaj doda besedilo »Ministrstvo za finance«.
V koloni Rezultati se doda datum »15. 3., 20. v mesecu za
preteklo četrtletje.«

Periodika izvajanja: »L«

Obrazložitev:

Obdobje ali kritični datum: »Izbrano leto«.

Sprememba se nanaša na razširitev statističnega raziskovanja
glede nove poročevalske enote.

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Dokumentacija SURS-a,
Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Ministrstvo za finance, Banka Slovenije in drugi«.

Uvedba novih statističnih raziskovanj
V nacionalni program statističnih raziskovanj - v poglavje ZS/
1 (»Statistika nacionalnih računov«) - se iz poglavja »Razvojne in metodološke naloge« prenesejo naslednja statistična
raziskovanja: ZS/RN.4 (postane statistično raziskovanje
SURS/1.10), ZS/RN.5 (postane statistično raziskovanje SURS/
1.11) in ZS/RN.6 (postane statistično raziskovanje SURS/1.12).
S tem se iz poglavja »Razvojne in metodološke naloge« črtajo
statistična raziskovanja ZS/RN.4, ZS/RN.5 in ZS/RN.6, ostala
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Rezultati: »20 mesecev po preteku izbranega leta«.
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.
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Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/1.12
(staro: ZS/RN.6)

Črtanje statističnega raziskovanja ZS/3.5

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

V nacionalnem programu statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje ZS/3.5 (»Letna bilanca električne energije
IND-4a in IND-4b«), Statistična raziskovanja od zaporedne
številke ZS/3.5 se ustrezno preštevilčijo.

Zap. it: »SURS/1.12«

Obrazložitev:

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Ocena BDP v stalnih cenah«.

Ukinjeno raziskovanje se nadomesti z novimi raziskovanji v
novem poglavju: »SURS/4: Statistika energetike.«

Vsebina: »Priprava metodoloških osnov v skladu z mednarodnimi standardi in ocenjevanje BDP v stalnih cenah«.

K statističnemu raziskovanju ZS/3.8 (novo SURS/3.5)

Namen: »Obračun makroekonomskih agregatov«.

V nacionalnem programu statističnih raziskovanj se pri tem
statističnem raziskovanju obstoječe besedilo nadomesti z
novim, tako da se glasi:

Periodika lzva|anja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto«.

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Statistika obrti«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Dokumentacija SURS-a,
Ministrstvo za finance, Banka Slovenije«.

Vsebina: *»Letno: vrsta dejavnosti; pravno organizacijska
oblika; sedež; samozaposleni; zaposlene osebe. Večletno:
podatki o poslovnih prostorih in opremi, porabi energije in
goriv; finančno poslovanje, idr.«

Rezultati: »10.10«.
Obrazložitev:

Periodika izvajanja: »L«.

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivimi statističnimi področji v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Dokumentacija SURS,
Obrtna zbornica Slovenije in območne zbornice, Območne
enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Republiška uprava
za javne prihodke, 31. 3.«

3. amandma
Poglavje ZS/3: Statistika rudarstva, predelovalnih
dejavnosti In oskrbe z elektriko

Rezultati: »30. 6..«
Obrazložitev:

K naslovu poglavja ZS/3:

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.«

V nazivu poglavja ZS/3 se črta besedilo »in oskrbe z elektriko«, tako da se sedaj glasi: »SURS/3: Statistika rudarstva in
predelovalnih dejavnosti«.

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/3.6
Obrazložitev:

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Spremljanje oskrbe z elektriko je prenešeno v novo poglavje z
nazivom »SURS/4: Statistika energetike.«

Zap. it.: »SURS/3.9.«

K statističnemu raziskovanju ZS/3.1

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Anketa o poslovnih trendih v
industriji, PAIND«.

V statističnem raziskovanju ZS/3.1 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Mesečno:
proizvodnja, prodaja in zaloge proizvodov, poraba in zaloge
energetskih surovin in goriv; poraba električne in toplotne
energije; zaposlene osebe. Četrtletno: poraba in zaloge ostalih surovin.«

Vsebina: »Mesečno: ocena gibanja proizvodnje, novih naročil, zalog končnih izdelkov v mesecu opazovanja in kratkoročna napoved gibanja cen in proizvodnje; četrtletno: napoved gibanja zaposlenih, povpraševanja, stopnje izkoriščenosti
zmogljivosti.

V koloni Rezultati se datum 20. v mesecu nadomesti z datumom »24. v mesecu.«

Namen: »Spremljanje kratkoročnih gospodarskih gibanj.«
Periodika izvajanja: »M.«

Obrazložitev:

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Izbrani poslovni subjekti s
področja predelovalnih dejavnosti.«

Spremembo narekuje racionalizacija programa statističnih
raziskovanj na področju statističnega spremljanja porabe
surovin v industriji.

Rezultati: »20. v mesecu«

Črtanje statističnih raziskovanj ZS/3.3 In ZS/3.4

Obrazložitev

V nacionalnem programu statističnih raziskovanj se črta statistični raziskovanji pod zaporednima številkama ZS/3.3
(»Letno poročilo obrti - OBRT-21«) in ZS/3.4 (»Letno poročilo o obrti v zasebnem sektorju brez pravnih oseb - OBRT3«). Statistična raziskovanja od zaporedne številke ZS/3.4 se
ustrezno preštevilčijo.

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.«
4. amandma
Uvedba novega poglavja »SURS/4: Statistika energetike«

Obrazložitev:

V program statističnih raziskovanj se uvede novo poglavje
»SURS/4: Statistika energetike.« Poglavja od zaporedne številke ZS/4 se ustrezno preštevilčijo.

Ukinitev raziskovanj narekujejo sistemske spremembe na tem
področju.
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Obrazložitev:

Vsebina: »Proizvodnja električne in toplotne energije, poraba
in zaloge goriv, lastna poraba in prodaja električne in toplotne
energije, obremenjenost objekta 3. sredo v decembru ter
tehnični podatki o proizvodnih napravah«.

Spremembo narekuje revizija statistike energetike.
Uvedba novega statističnega raziskovanja — SURS/4.1

Namen: Spremljanje proizvodnje industrijskih elektrarn in
ostalih samoproizvajalcev.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Periodika izvajanja: »L.«

Zap. št: »SURS/4.1«

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Mesečno poročilo o oskrbi z
električno energijo IND-4a/m, od leta 1997 dalje.«
Vsebina: »Nabava in disribucija električne energije, elektroenergetski diagram enega dne v mesecu.«

f

Kdor mora dati podatke in kdaj: »Industrijske elektrarne in
ostali samoproizvajalci električne energije, 5. 2.«
Rezultati: »15. Š.«

Namen: »Spremljanje oskrbe z električno energijo.«

Obrazložitev:

Periodika izvajanja: »M«

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.«

Obdobje ali kritični datum: »Pretekli mesec.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja — SURS/4.4

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Poslovni subjekti, ki izvajajo
prenos in distribucijo električne energije, 20. v mesecu.«
Rezultati: »30. v mesecu.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Obrazložitev:

Zap. ŠL: »SURS/4.4«

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.«

Raziskovanje ime/Oznaka: »Mesečno poročilo o oskrbi s
plini KOM-PL/m, od leta 1997 dalje.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/4.2

Vsebina: »Mesečno spremljanje oskrbe s plini: nabava, distribucija, zaloge ter poraba energije in goriv pri tem ter zaposleni.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Namen: »Spremljanje oskrbe s plini.«

Zap. »t.: »SURS/4.2«

Periodika izvajanja: »M«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letno poročilo o oskrbi z električno energijo IND-4a/l.«

Obdobje ali kritični datum: »Pretekli mesec.«
Kdo mora 0ati podatke In kdaj: »Poslovni subjekti za proizvodnjo, prenos in distribucijo plinov, 25. v mesecu.«

Vsebina: »Nabava in distribucija električne energije, tehnični
podatki o električnem omrežju in porabnikih.«

Rezultati: »10. v naslednjem mesecu.«

Namen: »Spremljanje oskrbe z električno energijo.«

Obrazložitev:
Spremembo na tem področju narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega področja s primerljivim statističnim
področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske
unije.«

Periodika Izvajanja: »L.«
Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«
Kdo mora dati podatke in kdaj: »Poslovni subjekti, ki izvajajo
prenos in distribucijo električne energije in MGD, 5. v mesecu.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/4.5
V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Rezultati: »15. 3.«

Zap. ŠL: »SURS/4.5«
Obrazložitev:

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letno poročilo o oskrbi s plini
KOM-PL/I.«

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.«

Vsebina: »Letno spremljanje oskrbe s plini: količina, toplotna
vrednost, število odjemalcev, podatki o plinovodnem omrežju
in investicije.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SU RS/4.3
Iz nacionalnega programa se črta dosedanje statistično raziskovanje ZS/3.5 in se nadomesti z novim statističnim raziskovanjem,\ ki se glasi.

Namen: »Spremljanje oskrbe s plini.«

Zap. št.: »SURS/4.3«

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«

Periodika izvajanja: »L«

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Poslovni subjekti za proizvodnjo, prenos in distribucijo plinov, 20. 1.«

Raziskovanje ime/Oznaka: »Letno poročilo industrijskih
elektrarn in ostalih samoproizvajalcev električne energije
IND-4b.«
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Rezultati: »28. 2.«
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Obrazložitev:
Spremembo na tem področju narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega področja s primerljivim statističnim
področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske
unije.«

Vsebina: »Nabava, prodaja in zaloge naftnih derivatov.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/4.6

Obdobje ali kritični datum: »Pretekli mesec.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Poslovni subjekti za oskrbo
in prodajo naftnih derivatov in MGD, 30. v mesecu.«

Zap. »t.: »SURS/4.6«

Rezultati: »15. v naslednjem mesecu.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Mesečno poročilo oskrbe s
toplotno energijo KOM-TPL/m, od leta 1997 dalje.«

Obrazložitev:
Spremembo na tem področju narekuje potreba po metodološki uskladitvi spremljanja področja energetike z mednarodnimi priporočili.«

Namen: »Spremljanje oskrbe z naftnimi derivati.«
Periodika Izvajanja: »M«

Vsebina: »Proizvodnja, nabava in distribucija toplotne energije ter poraba goriv za proizvodnjo toplotne energije, njihova
toplotna vrednost in zaloge ter zaposleni.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja — SU RS/4.9

Namen: »Spremljanje oskrbe s toplotno energijo.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Periodika izvajanja: »M«

Zap. it.: »SURS/4.9«

Obdobje ali kritični datum: »Pretekli mesec.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Mesečno poročilo o oskrbi s
trdimi gorivi. TRG-E2, od 1. 1. 1997 dalje.«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Poslovni subjekti za proizvodnjo in oskrbo s toplotno energijo, 25. v mesecu.«

Vsebina: »Nabava, prodaja in zaloge trdih goriv.«

Rezultati: »10. v naslednjem mesecu.«

Namen: »Spremljanje oskrbe s trdimi gorivi.«

Obrazložitev:
Spremembo na tem področju narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega področja s primerljivim statističnim
področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske
unije.«

Periodika izvajanje: »M«
Obdobje ali kritični datum: »Pretekli mesec.«
Kdo mora dati podatke In kdaj: »Poslovni subjekti za oskrbo
in prodajo trdih goriv, 30. v mesecu.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja — SURS/4.7

Rezultati: »15. v naslednjem mesecu.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Obrazložitev:

Zap. it.: »SURS/4.7«

Spremembo na tem področju narekuje potreba po metodološki uskladitvi spremljanja področja energetike z mednarodnimi priporočili.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letno poročilo oskrbe s
toplotno energijo KOM-TPL/I.«
Vsebina: »Proizvodnja, nabava in distribucija toplotne energije, poraba goriv, število odjemalcev, podatki o toplovodnem
omrežju in investicije.«

5. amandma

Namen: »Spremljanje oskrbe s toplotno energijo.«

K statističnemu raziskovanju ZS/4.5 (novo: SURS/5.5)

Periodika izvajanja: »L«

V statističnem raziskovanju ZS/4.5 (novo: SURS/5.5) se v
koloni Raziskovanje Ime/oznaka novo besedilo glasi: »Štirimesečno poročilo kmetijskih podjetij o številu in teži prašičev
KME-53a, KME-53b«

Poglavje ZS/4 (novo: SURS/5) Statistika kmetijstva in ribištva

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«
Kdo mora dati podatke in kdaj: »Poslovni subjekti za proizvodnjo in oskrbo s toplotno energijo, 20. 1.«

V koloni Vsebina se črtata besedi »organizirano pitanje«.

Rezultati: »28. 2.«

V koloni Periodika izvajanja se periodika izvajanja »ČL«
nadomesti s »4M«.

Obrazložitev:
Spremembo na tem področju narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega področja s primerljivim statističnim
področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske
unije.«

V koloni Obdobje ali kritični datum se beseda »četrtletje«
nadomesti z besedo »obdobje«.

Uvedba novega statističnega raziskovanja — SURS/4.8

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se črta besedilo
»oziroma organizirajo pitanje živine«. Roki poročanja 5.1., 5.
4., 5. 7., 5.10., se nadomestijo z novimi roki »1.4., 1.8., 1.12.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

V koloni Reizultati se datumi 27. 1., 27. 4., 27. 7., 27. 10.
nadomestijo z novimi datumi »25. 4., 25. 8., 25. 12.«

Zap. št.: »SURS/4.8«

Obrazložitev:

Raziskovanje ime/Oznaka: »Mesečno poročilo o oskrbi z
naftnimi derivati, TRG-E1, od leta 1997 dalje.«

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi
področja z mednarodnimi priporočili.
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K statističnemu raziskovanju ZS/4.6 (novo: SURS/5.6)

nja, številu dreves, sadilni razdalji. Jagodičevja po velikosti
zemljišč.

V statističnem raziskovanju ZS/4.6 (novo: SURS/5.6) se v
koloni Kdo mora dati podatke in kdaj naziv institucije »Republiška geodetska uprava« nadomesti z nazivom »Geodetska
uprava Republike Slovenije.«

Namen: Spremljanje sadjarstva
Kdo mora dati podatke In kdaj: Poslovni subjekti s področja
kmetijstva in individualni pridelovalci sadja v intenzivnih
sadovnjakih. 1. 6. - 30. 6.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj zaradi
spremembe naziva tega upravnega organa.

Rezultati: 30. 3.
Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/4.14 (novo: SURS/5.13)

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske Unije.

V statističnem raziskovanju ZS/4.14 (novo: SURS/5.13) se v
koloni Vsebina črta besedilo na koncu tretjega stavka: »pri
poslovnih subjektih«.

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/5.26

Obrazložitev:

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Zap. it.: »SURS/5.26«

K statističnemu raziskovanju ZS/4.18 (novo: SURS/5.17)

'

Raziskovanje Ime/oznaka: »Popis vinogradov KME-VIN«

V statističnem raziskovanju ZS/4.18 (novo: SURS/5.17) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka za besedo »področja« doda
beseda »kmetijstva«.

Vsebina: Površina vinogradov, površina trsnic in matičnjakov. Ugotavljanje starosti vinogradov.
Namen: Spremljanje vinogradništva

V koloni Vsebina se beseda »bilanca« nadomesti z besedo
»zaloge.«

Kdo mora dati podatke in kdaj: Poslovni subjekti s področja
kmetijstva in individualni pridelovalci grozdja. 30. 11. - 30.
12.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/5.24

Rezultati: 30. 8.
Obrazložitev:

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske Unije.

Zap. št: »SURS/5.24.«

6. amandma

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Uvoz mineralnih gnojil KME71MG.«

Poglavje ZS/5:(novo: SURS/6) Statistika gozdarstva in lova

Vsebina: »Uvoz mineralnih gnojil za potrebe kmetijske dejavnosti po vrstah in vsebnosti rastlinskih hranil.«

K statističnemu raziskovanju ZS/5.4 (novo: SURS/6.4)
V statističnem raziskovanju ZS/5.4 (novo: SURS/6.4) se v
koloni Vsebina na koncu stavka za besedo »del« doda vejica
in besedilo »sečnja, prevoz in dodelava gozdnih sortimentov.«

Namen: »Spremljanje porabe mineralnih gnojil.«
Periodika Izvajanja: »L«.
Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«

V koloni Namen se na koncu stavka besedilo »in mehanizacije« nadomesti z besedilom »in opravljenih gozdnih del«.

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Poslovni subjekti, ki uvažajo
mineralna gnojila, 7. 2.«

Obrazložitev:

Rezultati: »25. 3.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/5.5 (novo: SURS/6.5)

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
področja s primerljivim statističnim področjem v drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

V statističnem raziskovanju ZS/5.5 (novo: SURS/6.5) se v
kolono Rezultati vključi datum »31. 8.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/5.25

Obrazložitev:

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj. Iz kolone
»Rezultati« je pomotoma izpadel datum.

Zap. it.: »SURS/5.25«

K statističnemu raziskovanju ZS/5.6 (novo: SURS/6.6)

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Popis sadovnjakov KME-SAD«

V statističnem raziskovanju ZS/5.6 (novo: SURS/6.6) se v
koloni Raziskovanje ime/Oznaka na koncu stavka doda besedilo »poskusno raziskovanje za leto 1995«.

Vsebina: Jabolka in hruške po sortah, letu sajenja, številu
dreves, sadilni razdalji. Koščičasto sadje po sortah, letu sajeporočevalec, št. 17
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Obrazložitev:

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedi »morski
plovbi« nadomestita z besedama »pomorskem prometu.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

7- amandma

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Poglavje ZS/6 (novo: SURS/7): Statistika gradbeništva in
•tanovanj

K statističnemu raziskovanju Z S/7.3 (novo: SURS/8.3)

K statističnemu raziskovanju ZS/6.1 (novo: SURS/7.1)

V statističnem raziskovanju ZS/7.3 (novo: SURS/8.3) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedi »priplutje-odplutje«
nadomestita z besedama »prihod-odhod.«

V statističnem-raziskovanju ^S/6.1 (novo: SURS/7.1) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka spremeni oznaka »GRADB21 a/M«, tako da se glasi »GRADB-21/M«.

V koloni Vsebina se tretji, četrti in peti stavek nadomestijo z
besedilom, ki se glasi: »Promet potnikov po državah vkrcanja
in izkrcanja ter zastavah prevoznikov. Promet blaga po državah vkrcanja in izkrcanja, zastavah in vrstah blaga. Promet
prevoznih sredstev s trajekti po državah vkrcanja in izkrcanja
ter zastavah prevoznikov.«

V koloni Vsebina se novo besedilo glasi: »Mesečno: Vrednost
opravljenih del in pogodb, število zaposlenih oseb in število
opravljenih ur po vrsti gradnje in tipu aktivnosti. Četrtletno:
število in površina dokončanih stanovanj, število nedokončanih stanovanj.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje uskladitev spremljanja gradbene dejavnosti z mednarodnimi priporočili.

V koloni Namen se beseda »luški« nadomesti z besedo »pristaniški«.

Črtan|e statističnega raziskovanja ZS/6.2

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

Statistično raziskovanje ZS/6.2 »Trimesečno poročilo o izvajanju gradbenih del v državi GRADB-21b/ČL- se črta.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.4 (novo: SURS/8.4)

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/7.4 (novo: SURS/8.4) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka beseda »prevoz« nadomesti z besedo »promet«.

Spremembo narekuje racionalizacija programa statističnih
raziskovanj.

V koloni Vsebina se tretji in četrti stavek nadomestita z
besedilom, ki se glasi: »Prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniški kilometri.
Prevoz tovora v notranjem in mednarodnem prometu - tone
in tonski kilometri.« Na koncu se beseda »zaposleni« nadomesti s stavkom »Zaposlene osebe.«

8. amandma
Poglavje Z S/7 (novo: SURS/8): Statistika prometa in zvez
K statističnemu raziskovanju ZS/7.1 (novo: SURS/8.1)
V statističnem raziskovanju ZS/7.1 (novo: SURS/8.1) se v
koloni Raziskovanje ime/Oznaka beseda »prevozu« nadomesti z besedo »prometu«.

V koloni Namen se beseda »prevoz« nadomesti z besedo
»promet«.
V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo zračni prevoz, 10. v mesecu« nadomesti
z besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo prevoz potnikov
in tovora v zračnem prometu, 10. v mesecu.«

V koloni Vsebina se beseda »prevozu« povsod nadomesti z
besedo »prometu«, na koncu kolone pa se beseda »zaposleni« nadomesti s stavkom »Zaposlene osebe«.
V koloni Namen se beseda »prevoza« nadomesti z besedo
»prometa«.
V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se besedilo »Slovenske železnice, 10. v mesecu« nadomesti z besedilom
»Poslovni subjekti, ki opravljajo prevoz potnikov in blaga v
železniškem prometu, 10. v mesecu.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski oziroma terminološki popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/7.5 (novo: SURS/8.5) se v
koloni Vsebina na koncu beseda »zaposleni« nadomesti s
stavkom »Zaposlene osebe.« Beseda »prevoz« se povsod
nadomesti z besedo »promet.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
0
K statističnemu raziskovanju Z S/7.5 (novo: SURS/8.5)

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/7.2 (novo: SURS/8.2)

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statitičnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/7.2 (novo: SURS/8.2) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedi »morski plovbi«
nadomestita z besedama »pomorski promet.«

K statističnemu raziskovanju Z S/7.6 (novo: SURS/8.6)

V koloni Vsebina se tretji in četrti stavek nadomestita z
besedilom, ki se glasi: »Prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniške milje. Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem prometu - v tonah in
tonskih miljah.« Na koncu kolone se beseda »zaposleni«
nadomesti s stavkom »Zaposlene osebe.«

V statističnem raziskovanju ZS/7.6 (novo: SURS/8.6) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo: »Mesečno poročilo o cestnem prevozu« nadomesti z besedilom: »Mesečno
poročilo o javnem prevozu v cestnem prometu.«
V koloni Vsebina se tretji in četrti stavek nadomestita z
besedilom, ki se glasi: »Prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniški kilometri.
Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem prometu - tone in

V koloni Namen se besedi »morske plovb*« nadomestita z
besedama »pomorskega prometa.«
65

poročevalec, št. 17

tonski kilometri.« Na koncu kolone se beseda »zaposleni«
nadomesti s stavkom »Zaposlene osebe.«

koloni Raziskovanje ime/Oznaka beseda »prevozu« nadomesti z besedo »prometu.«
V koloni Vsebina se beseda »zaposleni« nadomesti s stavkom
»Zaposlene osebe«.

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje mejnega cestnega
prometa« nadomesti z besedilom »Spremljanje javnega prevoza v cestnem prometu?«

V koloni Namen se beseda »prevoza« nadomesti z besedo
»prometa«.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo cestni prevoz, 10. v mesecu« nadomesti
z besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo javni prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu, 10. v mesecu.«

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo mestni prevoz potnikov« nadomesti z
besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo prevoz potnikov v
mestnem prometu«.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.7 (novo: SURS/8.7)

K statističnemu raziskovanju ZS/7.11 (novo: SURS/8.11)
V statističnem raziskovanju ZS/7.11 se v koloni Raziskovanje
Ime/Oznaka besedo »o prevozu z žičnicami« nadomesti z
besedilom »dejavnosti žičnic«.

V statističnem raziskovanju ZS/7.7 (novo: SURS/8.7) se v
koloni Vsebina prvi in drugi stavek nadomestita z besedilom,
ki se glasi: »Število vozil po vrstah in ocena števila potnikov.
Ocena strukture vozil in potnikov po državah registracije
vozil.«

V koloni Vsebina se doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Zaposlene osebe«.

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje mejnega cestnega
prometa« nadomesti z besedilom »Spremljanje mednarodnega in meddržavnega mejnega cestnega prometa.«

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje prevoza z žičnicami« nadomesti z besedilom »Spremljanje dejavnosti
žičnic«.

V koloni Kdo mora dati podatke in kda| se besedilo »Carinarnice in carinske izpostave za blagovni ter policijski mejni
organi za potniški mejni prevoz, 10. v mesecu« nadomesti z
besedilom »Carinarnice in carinske izpostave v sodelovanju s
policijskimi mejnimi organi, 10. v mesecu.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na njanjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.12
V statističnem raziskovanju ZS/7.12 se v koloni Vsebina na
koncu kolone beseda »zaposleni« nadomesti s stavkom
»Zaposlene osebe«. Besedi »v domačem« se povsod nadomestita z besedama »v notranjem«.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.8 (novo: SURS/8.8)
V statističnem raziskovanju ZS/7.8 (novo: SURS/8.8) se v
koloni Vsebina prvi in drugi stavek nadomestita z besedilom,
ki se glasi: »Število vozil po vrstah in ocena števila potnikov.
Ocena strukture vozil in potnikov po državah registracije
vozila.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/7.13 (novo: SURS/8.13)
V statističnem raziskovanju ZS/7.13 (novo: SURS/8.13) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedi »tovornih postajah«
na koncu kolone nadomestita z besedama »prekladnih mestih«.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Carinarnice in carinske izpostave za blagovni ter policijski mejni
organi za potniški mejni prevoz, 10. v mesecu« nadomesti z
besedilom »Carinarnice in carinske izpostave v sodelovanju s
policijskimi mejnimi organi, mejni prevoz, 10. v mesecu.«

V koloni Vsebina se drugi in tretji odstavek nadomestita z
besedilom, ki se glasi: »Prekladalne tone in premanipulirane
tone blaga po operacijah in vrsti manipulacije. Prekladanje
blaga v kontejnerjih in število preloženih konterjnerjev ter
prevoznih sredstev«. Na koncu se beseda »zaposleni« nadomesti s stavkom »Zaposlene osebe«.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/7.9 (novo: SURS/8.9)
V statističnem raziskovanju ZS/7.9 (novo: SURS/8.9) se v
koloni Vsebina beseda »prevoz« nadomesti z besedo
»promet.«

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo pomožne prometne dejavnosti, 10. v
mesecu« nadomesti z besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo prekladalno dejavnost, 10. v mesecu «

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje drugega mejnega
prometa« nadomesti z besedilom »Spremljanje železniškega,
zračnega in pomorskega mejhnega prometa.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Carinarnice, 10. v mesecu« nadomesti z besedilom »Carinarnice in
carinske izpostave v sodelovanju s policijskimi mejnimi
organi, 10. v mesecu.«

K statističnemu raziskovanju ZS/7.14 (novo: SURS/8.14)
V statističnem raziskovanju ZS/7.14 (novo: SURS/8.14) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo »Mesečno poročilo o PTT prometu« nadomesti z besedilom »Mesečno poročilo o poštnih in telekomunikacijskih storitvah«.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Poštne in telekomunikacijske storitve v notranjem in mednarodnem prometu. Zaposlene osebe«.,

K statističnemu raziskovanju ZS/7.10 (novo: SURS/8.10)
V statističnem raziskovanju ZS/7.10 (novo: SURS/8.10) se v
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koloni Raziskovanje ime/Oznaka besedilo »prevozu zabojnikov v lukah« nadomesti z besedilom »prometu kontejnerjev v
pristaniščih.«

» koloni Rezultati se datum »12. v mesecu« nadomesti z
datumom »20. v mesecu«.
Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Vsebina se beseda »prevoz« povsod nadomesti z
besedo »promet«, besedi »prevoz zabojnikov« pa se povsod
nadomestita z besedami »promet kontejnerjev.«

K statističnemu raziskovanju ZS/7.25 (novo: SURS/8.15)
V statističnem raziskovanju ZS/7.25 (novo: SURS/8.15) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka beseda »prevozu« nadomesti z besedo »prometu «

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje luškega prometa in
prometa« nadomesti z besedilom »Spremljanje pristaniškega
prometa.«
<
Obrazložitev:

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Dolžina prog. Prevozna sredstva po vrstah in
zmogljivostih. Izkoriščenost prevoznih sredstev. Prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem prometu - število potnikov
in potniški kilometri. Prevoz potnikov po razdaljah. Prevoz
potnikov v mednarodnem prometu po državah. Prevoz blaga v
domačem in mednarodnem prometu v tonah, tonskih kilometrih in številu pošiljk ter vrstah blaga. Prevoz blaga po razdaljah. Prevoz blaga v mednarodnem prometu po državah in
vrstah blaga. Kombinirani prevoz po vrstah blaga. Prevoz
kontejnerjev po velikosti v notranjem in mednarodnem prometu. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup in poraba
pogonskega goriva ter maziva. Zaposlene osebe.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/7.17 (novo: SURS/8.19)
V statističnem raziskovanju ZS/7.17 (novo: SURS/8.19) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka beseda »prevozu« nadomesti z besedo »prometu.«
V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Število letal po vrstah in zmogljivostih. Prevoz
potnikov na linijah v notranjem in mednarodnem prometu število potnikov in potniški kilometri. Prevoz tovora na linijah
v notranjem in mednarodnem prometu - tone in tonski kilometri. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup in poraba goriva
ter maziva. Zaposlene osebe. Promet domačih letal na tujih
letališčih.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/7.26 (novo: SURS/8.16)

V Koloni Namen se beseda »prevoza« nadomesti z besedo
»prometa«.

V statističnem raziskovanju ZS/7.26 (novo: SURS/8.16) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo »Letno poročilo o
prometu na železniških postajah« nadomesti z besedilom
»Letno poročilo o prometu potnikov in blaga na železniških
postajah.«

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo
»Poslovni subjekti, ki opravljajo zračni prevoz, 10. 3.« nadomesti z besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo prevoz
potnikov in tovora v zračnem prometu, 10. 3.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:
v
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj. Od tega
raziskovanja se v poglavju »ZS/7. Statistika prometa in zvez«
statistična raziskovanja ustrezno preoštevilčijo.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.18 (novo: Z S/7.20)
V statističnem raziskovanju ZS/7.18 (novo: ZS/7.20) se v
koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Prometne zmogljivosti na letališčih. Promet domačih
in tujih letal na letališčih. Promet potnikov in tovora v notranjem in mednarodnem prometu po državah prevoznikov. Prihodki in devizno poslovanje. Poraba električne energije,
goriva in maziva. Zaposlene osebe.«

K statističnemu raziskovanju ZS/7.15 (novo: SURS/8.17)
V statističnem raziskovanju ZS/7.15 (novo: SURS/8.17) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedi »morski plovbi«
nadomestita z besedama »pomorskem prometu.«
V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Prevozna sredstva po vrstah in zmogljivostih.
Izkoriščenost prevoznih sredstev. Prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem prometu - število potnikov in potniške
milje. Prevoz blaga v notranjem in mednarodnem prometu tone in tonske milje. Prihodki in devizno poslovanje. Nakup in
poraba pogonskega goriva ter maziva. Prevoz kontejnerjev po
velikosti v notranjem in mednarodnem prometu. Prevoz blaga
v kontejnerjih v notranjem in mednarodnem prometu. Prevoz
prevoznih sredstev v notranjem in mednarodnem prometu.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/7.19 (novo: SURS/8.21)
V statističnem raziskovanju ZS/7.19 (novo: SURS/8.21) se v
koloni Raziskovanje ime/Oznaka besedilo »Letno poročilo o
cestnem prevozu« nadomesti z besedilom »Letno poročilo o
javnem prevozu v cestnem prometu.«

V koloni Namen se besedi »morske plovbe« nadomestita z
besedama »pomorskega prometa.«
»
V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedi »morski
plovbi« nadomestita z besedama »pomorskem prometu.«

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Prevozna sredstva po vrstah, zmogljivostih in
intervalih zmogljivosti. Izkoriščenost prevoznih sredstev. Prevoz potnikov in potniški kilometri po razdaljah. Prevoz blaga
in tonski kilometri po razdaljah in vrstah blaga. Prihodki in
devizno poslovanje. Nakup ter poraba goriva in maziva. Prevoz kontejnerjev po velikosti v notranjem in mednarodnem
prometu. Prevoz prevoznih sredstev v notranjem in mednarodnem prometu.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/7.16 (novo: SURS/8.18)

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje cestnega prevoza«
nadomesti z besedilom »Spremljanje javnih prevozov v cestnem prometu«

V statističnem raziskovanju ZS/7.16 (novo: SURS/8.18) se v
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V koloni Kdo mora dati podatka in kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo cestni prevoz, 15. 3.« nadomesti z
besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo javni prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu, 15. 3.«

V koloni Vsebina se tretji, četrti in peti stavek nadomestijo t
besedilom, ki se glasi: »Prekladanje blaga v kontejnerjih.
Število preloženih kontejnerjev po velikosti ter prevoznih
sredstev. Nabava in poraba pogonskega goriva maziva. Prihodki in devizno poslovanje. Zaposlene osebe.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje pomožnih prometnih dejavnosti« nadomesti z besedilom »Spremljanje prekladalne dejavnosti.«

K statističnemu raziskovanju ZS/7.20 (novo: SURS/8.22)

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo pomožne prometne dejavnosti, 10. 3.«
nadomesti z besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo prekladalno dejavnost, 10. 3.«

V statističnem raziskovanju ZS/7.20 (novo: SURS/8.22) se v
koloni Raziskovanje ime/Oznaka besedilo »Letno poročilo o
cestnem prevozu za lastne potrebe« nadomesti z besedilom
»Letno poročilo o prevozu za lastne potrebe v cestnem prometu.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Vsebina se beseda »blago« v drugem stavku nadomesti z besedo »tovor«.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.27 (novo: SURS/8.27)

v koloni Namen se besedilo »Spremljanje cestnega prevoza«
nadomesti z besedilom »Spremljanje prevoza za lastne
potrebe v cestnem prometu«.

V statističnem raziskovanju ZS/7.27 (novo: SURS/8.27) se v
koloni Raziskovanje ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi: »Letno poročilo o poštnih in telekomunikacijskih sredstvih, omrežju in storitvah.«

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo prevoz za lastne potrebe, 15. 3.« nadomesti z besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo prevoz
potnikov in tovora za lastne potrebe v cestnem prometu, 15.
3.«

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Poštna in telekomunikacijska sredstva ter
omrežje. Storitve v notranjem in mednarodnem prometu. Prihodki in devizno poslovanje. Zaposlene osebe.«

Obrazložitev:

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje PTT prometa«
nadomesti z besedilom »Spremljanje poštnih in telekomunikacijskih storitev.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.21 (novo: SURS/8.23)
V statističnem raziskovanju ZS/7.21 (novo: SURS/8.23) se v
koloni Kdo mora dati podatke in kdaj besedilo »Republiška
direkcija za ceste; občina oz. lokalne skupnosti, 10.3.« nadomesti z besedilom »Direkcija Republike Slovenije, upravne
enote, občine ali skupnosti, 10. 3.«

K statističnemu raziskovanju ZS/7.28 (novo: SURS/8.28)
V statističnem raziskovanju ZS/7.28 (novo: SURS/8.28) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi: »Letno poročilo o enotah poštnega in telekomunikacijskega omrežja.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Poštna in telekomunikacijska sredstva, telefonski
naročniki, storitve. Zaposlene osebe po izvršilnih enotah.

K statističnemu raziskovanju ZS/7.22 (novo: SURS/8.24)
V statističnem raziskovanju ZS/7.22 (novo: SURS/8.24) se v
koloni Kdo mora dati podatke In kdaj besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo mestni prevoz potnikov, 10. 3.« nadomesti z besedilom »Poslovni subjekti, ki opravljajo prevoz
potnikov v mestnem prometu, 10. 3.«

V koloni Namen se besedilo »Spremljanje PTT prometa«
nadomesti z besedilom »Spremljanje poštnih in telekomunikacijskih storitev.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju Z S/7.29 (novo: SURS/8.29)

K statističnemu raziskovanju ZS/7.23 (novo: SURS/8.25)

V statističnem raziskovanju ZS/7.29 (novo: SURS/8.29) se v
koloni Vsebina besedilo »Evropske ekonomske skupnosti«
nadomesti z besedilom »Evropske ekonomske Komisije pri
OZN.«

V statističnem raziskovanju ZS/7.23 (novo: SURS/8.25) se v
koloni Vsebina beseda »zaposleni« na koncu kolone nadomesti s stavkom »Zaposlene osebe.«

V statističnem raziskovanju ZS/7.29 se v koloni Kdo mora dati
podatke in kdaj besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Direkcija R Slovenije za ceste, 15. 9. 1996.«
Obrazložitev:

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/7.24 (novo: SURS/8.26)

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/7.24 (novo: SURS/8.26) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi: »Letno poročilo o prekladanju in
drugih storitvah v pristaniščih in na drugih prekladalnih
mestih, PROM-PR-11.«
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9. amandma
Poglavje ZS/8 (novo: SURS/9): Statistika notranje trgovina
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K statističnemu raziskovanju ZS/8.1 (novo: SURS/9.1)

K statističnemu raziskovanju ZS/9.2 (novo: SURS/10.2)

V statističnem raziskovanju ZS/8.1 (novo: SURS/9.1) se v
koloni Kdo mora dati podatke In kdaj besedilo nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi: »Poslovni subjekti v trgovini in
snote
drugih poslovnih subjektov, ki opravljajo promet blaga
n
a debelo ali na drobno, 10. v mes.«

V statističnem raziskovanju ZS/9.2 (novo: SURS/10.2) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka beseda »mesečno« nadomesti z besedo »četrtletno«.

Obrazložitev:

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Domači in tuji obiskovalci turističnih zanimivosti,
igralnic, obiskovalci kopališč, vse po mesecih četrtletja.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Rezultati se datumi spremenijo, ki se glasijo: »25. 2.,
25. 5., 25. 8., 25. 11.«

K statističnemu raziskovanju ZS/8.4 (novo: SURS/9.4)

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/8.4 (novo: SURS/9.4) se v
koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako,
da se glasi: »Promet blaga, zaloge, prodajalne in zaposlene
osebe v trgovini na drobno in trgovini na debelo. Promet na
drobno po načinu plačevanja, promet na debelo po vrstah
kupcev, celotni promet po mesecih.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/9.3 (novo: SURS/10.3)
V statističnem raziskovanju ZS/9.3 (novo: SURS/10.3) se v
koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Promet, zaposlene osebe, sedeži, poslovne enote vse po vrstah in kategorijah: promet posameznih proizvodov
ter skupin proizvodov in storitev po količini in vrednosti.
Skupni promet po mesecih.«

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Poslovni
subjekti, ki opravljajo promet blaga debelo in na drobno«
nadomesti z besedilom »Poslovni subjekti v trgovini in enote
drugih poslovnih subjektov, ki opravljajo promet blaga na
debelo ali na drobno.«

V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Poslovni subjekti v gostinstvu in drugi poslovni subjekti, ki opravljajo gostinske storitve, 15. 2., 15. 4., 15. 7., 15. 10.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
črtanje statističnih raziskovanj - ZS/8.5, ZS/8.6 in ZS/8.7

V kdloni Rezultati se datum »25. 2.« nadomesti z datumom
»25. 3.«

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črtajo
statistična raziskovanja pod zaporednimi številkami: ZS/8.5,
ZS/8.6 in ZS/8.7. Statistična raziskovanja od zaporedne številke ZS/8.5 (novo: SURS/9.5) se ustrezno preoštevilčijo.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/9.4 (novo: SURS/10.4)

S to spremembo se vsebinsko nadomeščajo nekatera dosedanja statistična raziskovanja zaradi usklajevanja s statističnim
sistemom Evropske unije.
K statističnemu raziskovanju ZS/8.8 (novo: SURS/9.5)

V statističnem raziskovanju ZS/9.4 (novo: SURS/10.4) se v
koloni Kdo mora dati podatke in kda| besedilo spremeni tako,
da se glasi »Izbrani samostojni podjetniki, ki opravljajo
gostinske storitve, 30.3.« beseda »delavci« nadomesti s stavkom »Zaposlene osebe.«

V statističnem raziskovanju ZS/8.8 (novo: SURS/9.5) se v
koloni Vsebina beseda »delavci« nadomesti s stavkom
»Zaposlene osebe.«

Obrazložitev
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/9.5 (novo: SURS/10.5)

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/9.5 (novo: SURS/10.5) se v
koloni Kdo mora dati podatke in kdaj besedilo nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi: »Poslovni subjekti v gostinstvu
in drugi poslovni subjekti, ki opravljajo gostinske storitve, 5.
2.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
10. amandma

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Poglavje: ZS/9 (novo: SURS/10) Statistika gostinstva In turizma
K statističnemu raziskovanju ZS/9.1 (novo: SURS/10.1)

K statističnemu raziskovanju ZS/9.6 (novo: SURS/10.6)
V statističnem raziskovanju ZS/9.6 (novo: SURS/10.6) se v
koloni Raziskovanje Ime/oznaka besedilo nadomesti z novim
besedilom »Letno poročilo potovalnih agencij in uradov«.

V statističnem raziskovanju ZS/9.1 (novo SURS/10.1) se v
koloni Vsebina beseda »turistov« nadomesti z besedo »gostov«.
,
V koloni Namen se besedilo »Spremljanje turistične dejavnosti nadomesti z besedilom »Spremljanje prihodov gostov in
nočitev.«

Obrazložitev:

v
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/9.9 (novo: SURS/10.9)

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/9.9 (novo: SURS/10.9) se v
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koloni Obdobje ali kritični datum besedilo nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi »Junij-september tekočega leta za
Slovenijo in oktober tekočega leta za Ljubljano, zdraviliške in
druge turistične kraje ter dec. 95 za gorske kraje.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/12.1 (novo: SURS/13.1)

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/12.1 (novo: SURS/13.1) se v
koloni Vsebina v drugem stavku črta besedilo »dopolnjena
leta starosti«, in se nadomesti z besedilom »datum rojstva,
šolska izobrazba.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/9.12 (novo: SURS/10.12)
V statističnem raziskovanju ZS/9.12 (novo: SURS/10.12) se v
koloni Kdo mora dati podatke in kdaj besedilo nadomesti z
novim besedilom, ki se glasi: »Poslovni subjekti v gostinstvu
in drugi poslovni subjekti, ki opravljajo gostinske storitve.«
Obrazložitev:

V koloni Namen se besedilo nadomesti z novim besedilom
tako, da se glasi: »Izračun ravni in strukture porabljenih
sredstev gospodinjstev za izdelavo narodnogospodarskih
bilanc, ponderjev za računanje indeksa cen življenjskih
potrebščin in drugih pokazateljev življenjskega standarda.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Periodika Izvajanja se označbi spremenita tako, da
se glasita: »L, 5L.«

11. amandma

V koloni Obdobje ali kritični datum se črtata besedi »preteklo
četrtletje.«

Poglavje ZS/10 (novo: SURS/11): Statistika zunanje trgovine

V koloni Rezultati se datumi »15. 9., 15. 12., 15. 3.« nadomestijo z datumom »15. 4.«

K statističnemu raziskovanju ZS/10.1 (novo: SURS/11.1)
V statističnem raziskovanju ZS/10.1 (novo: SURS/11.1) se v
koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Vrednostni in količinski podatki o izvozu in uvozu
blaga; namembna država, država porekla, država uvoza; vrsta
izvoza-uvoza; vrsta izvoženega-uvoženega blaga po carinski
tarifi, carinski in davčni stopnji; podatki o vrsti transporta;
podatki o carinarnici; podatki o carinskem zavezancu.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Poglavje ZS/13 (novo: SURS/14): Demografska statistika

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

12. amandma

K statističnemu raziskovanju ZS/13.1

K poglavju ZS/11 (novo: SURS/12): Statistika komunalne
dejavnosti

V statističnem raziskovanju ZS/13.1 se v koloni Vsebina črta
besedilo: »mati oz. oče opravljata delo kot delovni status«, in
se nadomesti z besedilom: »delovni status matere in očeta.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
14. amandma

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta
poglavje ZS/11 Statistika komunalne dejavnosti. Statistični
raziskovanji pod zaporednima številkama ZS/11.1 in ZS/11.2
sta prenešeni v novo poglavje SURS/4 Statistika energetike,
raziskovanje ZS/11.4 pa v poglavje SURS/24 Statistika okolja
in naravnih virov.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se črta beseda
»tedensko.«
Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na/redakcijski popravek.

K statističnemu raziskovanju ZS/13.3

Črtanje statističnega raziskovanja ZS/11.3

V statističnem raziskovanju ZS/13.3 se v koloni Vsebina črta
besedilo: »družbeno ekonomski položaj očeta in matere« ter
se nadomesti z besedilom: »delovni status očeta in matere.«

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje ZS/11.3.
Obrazložitev:

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se črta beseda
»tedensko.«

S to spremembo se reducira oziroma nacionalizira število
statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

13. amandma

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Poglavje ZS/12 (novo: SURS/13): Statistika porabe gospodinjstev

K statističnemu raziskovanju ZS/13.4
V statističnem raziskovanju ZS/13.4 se v koloniVseblna v prvi
vrstici črta beseda »občina«, tretja alinea pa se nadomesti z
novo tretjo alineo, ki se glasi: »vrstni red sklenitve zakonske
zveze.«
V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se črta beseda
»tedensko.«

K naslovu tega poglavja
Naslov poglavja ZS/12: Statistika porabe gospodinjstev se
nadomesti z novim naslovom, ki se glasi: »SURS/13: Statistika
življenjske ravni«.
poročevalec, št. 17
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Obrazložitev:

ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Delavci-obmejni migranti.«

Sprememba se nanaSa na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Enotna matična številka osebe, priimek in ime,
spol, rojstni datum, rojstni kraj, državljanstvo, poklic, stalno
oziroma začasno prebivališče, kraj dela.«

K statističnemu raziskovanju ZS/13.5
V statističnem raziskovanju ZS/13.5 se v koloni Kdo mora dati
Podatke in kda] črta beseda »tedensko.«

V koloni' Kdo mora dati podatke in kdaj doda besedilo:
»Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Baza podatkov
o aktivnem prebivalstvu.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek beseda nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj in na
razširitev statističnega raziskovanja na strani zavezanih poročevalskih enot'.

K statističnemu raziskovanju ZS/13.6
V statističnem raziskovanju ZS/13.6 se v koloni Vsebina v
osmi vrstici črta beseda »državljanstvo«, v to kolono pa se
vključi besedilo, ki se glasi: »nameravana dolžina prebivanja
(za selitve v oz. iz tujine).«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/13.10
V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

V koloni Kdo mora dati podatke In kda| se besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Ministrstvo za notranje zadeve, Tedensko, CRP, Tedensko, Baza podatkov o aktivnem prebivalstvu, Letno.«

Zap. št: »SURS/13.10«
Raziskovanje ime/oznaka: »Osebe z začasnim zatočiščem v
Republiki Sloveniji (začasni begunci)«.

Obrazložitev:

Vsebina: »Enotna matična številka osebe, priimek in ime,
spol, rojstni datum, rojstni kraj, država, kjer je imela mati
prebivališče, ko je bila oseba rojena, zakonski stan, poklic
pred priselitvijo, poklic, delovni status, šolska izobrazba, zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki
Sloveniji, sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, vrsta prebivališča, EMŠO zakonca, za
otroke EMŠO staršev, datum prijave, odjave, spremembe,
pripadnost narodu in narodnostni skupnosti.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/13.7
V statističnem raziskovanju ZS/13.7 se v koloni Vsebina črtata
besedi »delovna aktivnost« v enajsti vrstici in se nadomestita
z besedama »delovni status«, v isto kolono pa se vključi
besedilo »nameravana dolžina prebivanja (za selitve v oz. iz
tujine«) ter pri besedi »poklic« še besedilo v oklepaju: »(za
Priseljene iz tujine poklic pred preselitvijo).«

Namen: »Spremljanje števila prebivalstva.«

V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Ministrstvo za notranje zadeve, Tedensko, CRP, Tedensko, Baza podatkov o aktivnem prebivalstvu, Letno.«

Periodika izvajanja: »M«.
Obdobje ali kritični datum: »Mesečno«.
Kdo mora dati podatke In kdaj: »Rdeči križ Republike Slovenije, Urad za priseljevanje in begunce pri Vladi Republike
Slovenije, MNZ.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Rezultati: »Vsake tri mesece«.

K statističnemu raziskovanju ZS/13.8

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/13.8 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Enotna
matična številka osebe, priimek in ime, spol, rojstni datum,
rojstni kraj, kje je imela mati prebivališče, ko je bila oseba
rojena, zakonski stan, državljanstvo, poklic pred preselitvijo,
delovni status, šolska izobrazba, zadnje stalno oziroma
začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji, sedanje
začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
vrsta prebivališča, vzrok selitve, Emšo zakonca, za otroke
Emšo staršev, datum prijave, odjav, spremembe, narodna
pripadnost*, nameravana dolžina prebivanja.«

Novo statistično raziskovanje narekuje potreba po spremljanju podatkov o osebah z začasnim zatočiščem v Republiki
Sloveniji zaradi ocenjevanja podatkov o prebivalstvu Republike Slovenije.
Za tem statističnim raziskovanjem se ostala statistična raziskovanja ustrezno preoštevllčljo.

V koloni Kdo mora dati podatke in kda| se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Ministrstvo za notranje
zadeve, Tedensko, Rdeči križ Slovenije, Mesečno, Urad za
priseljevanje in begunce, Mesečno, CRP.«

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

15. amandma
Poglavje ZS/14 (novo: SURS/15): Volilna statistika In referendumi

K statističnemu raziskovanju ZS/14.1

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/14.1 se v koloni Vsebina
beseda »narodnost« nadomesti z besedama »narodna pripadnost*.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/13.9

V koloni Rezultati se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »dva meseca po volitvah.«

V statističnem raziskovanju ZS/13.9 se v koloni Raziskovanje
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Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/14.2

K statističnemu raziskovanju ZS/14.7

V statističnem raziskovanju ZS/14.2 se v koloni Rezultati rok
nadomesti z novim rokom, ki se glasi: »dva meseca po volitvah.«

V statističnem raziskovanju ZS/14.7 se v koloni Vsebina v
četrti vrstici beseda »narodnost« nadomesti z besedama
»narodna pripadnost«.

Obrazložitev:

V koloni Rezultati se rok nadomesti z novim rokom, ki se
glasi: »dva meseca po volitvah«.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/14.3

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/14.3 se v koloni Vsebina
beseda »narodnost« nadomesti z besedama »narodna pripadnost.«

16. amandma
Poglavje ZS/15: Statistika dela

V koloni Rezultati se rok nadomesti z novim rokom, ki se
glasi: »dva meseca po volitvah.«
Obrazložitev:

V celostnem poglavju se označbe in številke posameznih
statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/15.1
V statističnem raziskovanju ZS/15.1 se v koloni Raziskovanje
Ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi: »Anketa o delovni sili (AOS) (izvaja Statistični urad
Republike Slovenije v sodelovanju z Republiškim zavodom za
zaposlovanje.«

K statističnemu raziskovanju ZS/14.4
V statističnem raziskovanju ZS/14.4 se v koloni Vsebina v prvi
vrstici črta beseda »samoupravnih«, beseda »narodnost« pa
se nadomesti z besedama »narodna pripadnost.«

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom,
ki se glasi: »Demografske karakteristike: status gospodinjstva
v stanovanju, imena oseb, ki živijo v gospodinjstvu, EMŠO,
odnos do nosilca gospodinjstva, spol, državljanstvo, mesec in
leto rojstva, zakonski stan, dosežena stopnja izobrazbe, leta
šolanja; izobraževanje/usposabljanje: v zadnjih štirih tednih,
vrsta in trajanje; delovna aktivnost v referenčnem tednu;
razlog in trajanje odsotnosti z dela, značilnosti osnovne zaposlitve: zaposlitveni status v referenčnem tednu, delo za določen/nedoločen čas, kratek naziv podjetja oz. organizacije,
vrsta dejavnosti, opis dela/poklic, število zaposlenih oseb na
lokaciji kjer dela, država, v kateri dela, mesec in leto pričetka
zadnje zaposlitve/dela, običajno število delovnih ur v referenčnem tednu, razlogi za razliko med običajnimi in dejanskimi delovnimi urami, delo v izmenah, ob večerih, ponoči, ob
sobotah, ob nedeljah, na domu, iskanje druge osnovne zaposlitve in/ali dodatnega dela ter razlogi; opravljanje dodatnega
dela za plačilo: zaposlitveni status, kratek naziv podjetja oz.
dejavnosti, vrsta dejavnosti, opis dela, število dejansko opravljenih ur, redno občasno, sezonsko; delovne izkušnje oseb, ki
niso zaposlene: mesec in leto zadnje zaposlitve, razlogi za
opustitev dela, takratni zaposlitveni status, vrsta in kratek
naziv podjetja oziroma dejavnosti, opustitev dela, takratni
dejavnosti, opis dela/poklic; iskanje zaposlitve/dela: status tik
pred začetkom iskanja zaposlitve, oblika iskane zaposlitve/
dela, trajanje iskanja, načini iskanja v zadnjih štirih tednih,
mesec in leto zadnjega obiska na zavodu za zaposlovanje,
oblika pomoči, ki jih oseba prejema, pripravljenost pričeti z
delom v naslednjih dveh tednih; status neaktivnih oseb; status osebe pred enim letom: zaposlitveni/delovni status, vrsta
in kratek naziv podjetja oz. dejavnosti, opis. dela/poklic,
država prebivališča: osebe, ki so leto dni pred anketiranjem
bile član gospodinjstva, v času anketiranja pa v gospodinjstvu
več ne živijo: ime, spol, državljanstvo, mesec in leto rojstva,
zakonski stan, dosežena izobrazba, preselitev.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo: »Volilne
komisije lokalne samouprave« nadomesti z besedilom:
»Republiška volilna komisija in občinske volilne komisije ter
posebne občinske volilne komisije.«
V koloni Rezultati se rok nadomesti z novim rokom, ki se
glasi: »tri mesece po volitvah.«
Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/14.5
V statističnem raziskovanju ZS/14.5 se v koloni Vsebina v
četrti vrstici beseda »narodnost« nadomesti z besedama
»narodna pripadnost«.
V koloni Rezultati se rok nadomesti z novim rokom, ki se
glasi: »dva meseca po volitvah«.
Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/14.6
V statističnem raziskovanju ZS/14.6 se v koloni Vsebina drugi
stavek nadomesti z novim drugim stavkom, ki se glasi:
»Podatki o kandidatih in izvoljenem županu: ime in priimek,
EMŠO, spol, rojstni datum, občina rojstva, občina stalnega
prebivališča, narodna pripadnost, šolska izobrazba, stopnja
strokovne izobrazbe, poklic, pripadnost stranki.«
V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo »Občinske volilne komisije« nadomesti z besedilom »Republiška
volilna komisija in občinske volilne komisije.«

V koloni Obdobje ali kritični datum se doda beseda »junij«.
Obrazložitev:

V koloni Rezultati se rok nadomesti z novim rokom, ki se
glasi: »dva meseca po volitvah.«
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K statističnemu raziskovanju ZS/15.2

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/15.2 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Izplačane
Plače skupaj; zaostala izplačila in nadure. Število plačanih ur
skupaj in plačanih nadur na katere se nanašajo izplačila,
Število zaposlenih oseb na koncu predhodnega in poročevalnega meseca; število zaposlenih oseb, ki so prišle in odšle
Tied poročevalnim mesecem; število zaposlenih žensk na
koncu poročevalnega meseca, število sprejetih pripravnikov;
napoved števila zaposlenih oseb v naslednjem mesecu.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/15.8
V statističnem raziskovanju ZS/15.8 se v koloni Vsebina na
koncu doda stavek: »Število zaposlenih oseb, ki so dobile
plačo«
t
Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/15.9

»
V statističnem raziskovanju ZS/15.9 se v koloni Raziskovanje
Ime/Oznaka na koncu črta besedilo »od 1996 naprej« in se
nadomesti z besedilom »od 1997 naprej.«

K statističnemu raziskovanju ZS/15.3
V statističnem raziskovanju ZS/15.3 se v koloni Vsebina na
koncu kolone doda besedilo: »... število zaposlenih oseb, ki
so prejele zajamčeno ali nižjo od zajamčene plače, kolektivna
pogodba katere podpisnik je podjetje.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/15.12
V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

K statističnemu raziskovanju ZS/15.4
V statističnem raziskovanju ZS/15.4 se v koloni Raziskovanje
ime/Oznaka za besedo »usposobljenosti« dodata besedi »in
spolu.«

Zap. it.: »SURS/15.12«
Raziskovanje Ime/oznaka: »Sprememba podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu - M-3A«

V koloni Vsebina se na koncu za besedo »nalog« dodata
besedi »in spolu.«

Vsebina: »Razporeditev zaposlenih oseb po poslovnih subjektih.«

V koloni Obdobje ali kritični datum se doda besedilo: »od
1997 oktober.«

Namen: »Ažuriranje baze podatkov o zaposlenih.«
Periodika izvajanja: »Kontinuirano«.

Obrazložitev:

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Poslovni subjekti, ko prejmejo obrazec.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Rezultati: »Kontinuirano«.

K statističnemu raziskovanju ZS/15.5

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/15.5 se v koloni Vsebina na
koncu črta besedilo »... po katerih se vodijo, in skupnostih
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.«

Spremembo narekuje potreba po zagotovitvi podatkov trgu
dela na nivoju občin Republike Slovenije.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se besedilo:
»Območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje« nadomesti z besedilom »Baza podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu.«

17. amandma
Poglavje ZS/16 (novo: SURS/17): Statistika vzgoje in izobraževanja

Obrazložitev:

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/16.4

K statističnemu raziskovanju ZS/15.6

V statističnem raziskovanju ZS/16.4 se v koloni Rezultati
datum »24. 12.« nadomesti z datumom »24. 1.«

V statističnem raziskovanju ZS/15.6 se v koloni Obdobje ali
kritični datum doda besedilo »od 1997, oktober.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/16.5
V statističnem raziskovanju ZS/16.5 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z besedilom, ki se glasi: »EMŠO, država rojstva, priimek in ime, spol, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, narodna pripadnost, občina osnovne šole, vrsta in

K statitičnemu raziskovanju ZS/15.7
V statističnem raziskovanju ZS/15.7 se v koloni Obdob|e ali
kritični datum na koncu kolone doda beseda »oktober.«
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ime srednje šole; študijski program ter občina in država
srednje šole; leto izdaje zaključnega spričevala, smer, skupina in študijsko leto, študijsko leto prvega vpisa na to šolo;
študijsko leto prvega vpisa na katerikoli redni študij; stopnja,
letnik in način študija; vrsta vpisa; kraj izvajanja študija, na
katerem visokošolskem zavodu študent še študira; bivanje v
času študija; dnevni prevoz, način prehrane; vrsta in mesečni
znesek štipendije; ali ima študent družinsko pokojnino; končana višja, visoka izobrazba (visokošolski zavod, program in
smer, leto izdaje diplome, povprečna ocena ter država visokošolskega zavoda); podatki, ki jih izpolnijo zaposleni študentje;
ime podjetja, občina zaposlitve, poklic in zaposlitveni status
študenta, delovna doba v letih, ali je plačan prispevek za
izredni študij, kdo ga je plačal, koliko in datum plačila«

dilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi; »EMŠO; datum
doktoriranja; ime šole; študijski program; priimek, očetovo
ime in ime; spol, rojstni datum, rojstni kraj, stalno prebivališče; državljanstvo, na kateri šoli je končal visokošolski študij
(ime šole, oddelek ter leto diplomiranja); leto diplomiranja
magisterija oz. specializacije; področje znanosti magistrskega oz. specialističnega dela; področje znanosti, iz katerega je doktoriral; naslov doktorske disertacije; leto odobritve
teme; poklic doktorja znanosti; stalna zaposlitev; število
objavljenih del z zadnjih petih letih; študijsko bivanje v tujini v
zadnjih petih letih.«

V koloni Kdo mora dati podatka in kda) se datum »15. 11.«
nadomesti z datumom »30.11.«
*
V koloni Rezultati se datum »20.12.« nadomesti z datumom 5.
1.«

Obrazložitev:

V koloni Rezultati se datum »28.2.« nadomesti z datumom »1.
3.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/16.17

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/16.17 se v koloni Vsebina v
drugi vrstici beseda »narodnost« nadomesti z besedama
»narodna pripadnost.«

K statističnemu raziskovanju ZS/16.7

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/16.7 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »EMŠO; datum
diplomiranja; ime šole; študijski program; stopnja študija,
kraj študija, priimek, očetovo ime, dekliški priimek in ime
diplomanta; spol, rojstni datum, rojstni kraj, občina, država,
stalno prebivališče; državljanstvo, narodna pripadnost, prejšnja šolska izobrazba; način študija; leto prvega vpisa na šolo;
poklic staršev oz. vzdrževalcev, poklic diplomanta (če je zaposlen); zaposlitveni status staršev oz. vzdrževalcev, zaposlitveni status diplomanta, če je zaposlen; dosežena stopnja
izobrazbe staršev oz. vzdrževalcev; družinske razmere; kje se
diplomant namerava zaposliti po diplomi, nagrada ob diplomi.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
18. amandma
Poglavje ZS/17 (novo: SURS/18): Statistika športa
V celotnem poglavju se označbe In številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.
Črtanje statističnih raziskovanj ZS/17.1, ZS/17.2 In ZS/17.3

V koloni Kdo mora dati podatka In kdaj se datum »31. 1.«
nadomesti z datumom »6.1.«

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črtajo
statistična raziskovanja pod zaporednimi številkami ZS/17.1,
ZS/17.2 in ZS/17.3. Statistično raziskovanje ZS/17.4 zaradi
preoštevilčenja postane statistično raziskovanje SURS/18.1.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

S to spremembo se reducira oziroma racionalizira število
statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/16.8

K statističnemu raziskovanju SURS/18.1 (staro: ZS/17.4)

V statističnem raziskovanju ZS/16.8 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi; »EMŠO; datum
diplomiranja; ime šole; študijski program; stopnja študija,
priimek, očetovo ime, dekliški priimek in ime diplomanta;
spol, rojstni datum, rojstni kraj, stalno prebivališče; državljanstvo, strokovni naziv; na kateri šoli je končal višješolski oz.
visokošolski študij; leto vpisa na magistrski oz. specialistični
študij; študijsko področje iz katerega je opravljeno magistrsko oz. specialistično delo; naslov magistrskega oz. specialističnega dela; leto odobritve teme; način študija; nosilec
stroškov podiplomskega študija; poklic magistra oz. specialista; stalna zaposlitev magistra oz. specialista; število objavljenih del z zadnjih petih letih; študijsko bivanje v tujini v zadnjih
petih letih.«

V statističnem raziskovanju SURS/18.1 (staro: ZS/17.4) se v
koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako,
da se glasi: »Podatki o klubih za tehnično izobraževanje,
organizacijah, članstvu, strokovnem osebju, funkcionarjih,
tečajih, predavanjih, tekmovanjih, prihodkih, odhodkih.«
Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
19. amandma
Poglavje ZS/18 (novo: SURS/19): Statistika raziskovalnorazvojne dejavnosti

V koloni Rezultati se datum »28.2.« nadomesti z datumom 1.
3.«

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/18.1

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/18.1 se v koloni Vsebina na
koncu kolone črta besedilo »...ter njena zasedenost.«

K statističnemu raziskovanju ZS/16.9

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se na koncu kolone
doda besedilo »gospod, družbe, R-RD, Ministrstvo za znanost

V statističnem raziskovanju ZS/16.9 se v koloni Vsebina beseporočevalec, št. 17

74

in tehnologijo iz Registra zasebnih raziskovalcev.« Datum
"15.4.« se nadomesti z datumom »15. 5.«

Črtanje statističnega raziskovanja ZS/19.9

V koloni Rezultati se datum »30. 6.« nadomesti z datumom
»31.7.«

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje pod zaporedno številko ZS/19. 9. Statistična raziskovanja do konca tega poglavja se ustrezno preoštevilčijo.
%

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

S to spremembo se reducira oziroma racionalizira število
statističnih raziskovanj.

20. amandma

K statističnemu raziskovanju ZS/19.10 (novo: SURS/20.9)

Poglavja: ZS/19 (novo: SURS/20): Statistika kulture

V statističnem raziskovanju ZS/19.10 (novo: SURS/20.9) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo nadomesti z
novim besedilom tako, da se glasi: »Letno poročilo o uvozu in
distribuciji filmov, KINO-5.«

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.
K statističnemu raziskovanju ZS/19.5

V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se datum »20. 1.«
nadomesti z datumom »10. 4.«

V statističnem raziskovanju ZS/19.5 se v koloni Vsebina
besedi »gledališke skupine« nadomestita z besedami »gledališča in skupine.«

V koloni Rezultati se datum »28. 2.« nadomesti za datumom
»1. 6.«

V koloni Rezultati se datum »12. 11.« nadomesti z datumom
»20. 12.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/19.12 (novo: SURS/20.11)

K statističnemu raziskovanju ZS/19.6

V statističnem raziskovanju ZS/19.12 (novo: SURS/20.11) s6 v
koloni Rezultati datum »30.6.« nadomesti z datumom »30.9.«

V statističnem raziskovanju ZS/19.6 se v koloni Rezultati
datum »9. 10.« nadomesti z datumom »20. 11.«

V koloni Raziskovanje Ime/Oznaka se besedilo »vsako tretje
leto od leta 1992« nadomesti z besedilom »vsako tretje leto od
leta 1997.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj ter na
uskladitev periodike izvajanja tega statističnega raziskovanja
z UNESCO-ovo periodiko.

K statističnemu raziskovanju ZS/19.7
V statističnem raziskovanju ZS/19.7 se v koloni Kdo mora dati
podatke In kdaj besedilo nadomesti z novim besedilom tako,
da se glasi: »Radiodifuzni zavodi, RTV Slovenija, 10. 4.«

K statističnemu raziskovanju ZS/19.13 (novo: SURS/20.12)

V koloni Rezultati se datum »30. 5.« nadomesti z datumom
»10. 6.«

V statističnem raziskovanju ZS/19.13 (novo: SURS/20.12) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo nadomesti z
novim besedilom tako, da se glasi: »Letno poročilo o razstavni dejavnosti galerij - razstavišč, KU-GR.«

Obrazložitev:

V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se datum »16. 1.«
nadomesti z datumom »25. 1.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/19.8

V koloni Rezultati se datum »8.4.« nadomesti z datumom »20.
4.«

V statističnem raziskovanju ZS/19.8 se v koloni Raziskovanje
Ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da
se glasi: »Letno poročilo o proizvodnji in izvozu filmov, KINO2«.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/19.14 (novo: SURS/20.13)

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom
tako, da se glasi: »Tehnične značilnosti proizvedenih in izvoženih filmov in video filmov.«

V koloni Rezultati se datum »28.2.« nadomesti z datumom »1.
6.«

V statističnem raziskovanju ZS/19.14 (novo: SURS/20.13) se v
koloni Raziskovanje ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim
besedilom tako, da se glasi: »Poročilo knjižnic KU-BIB, Vsako
tretje leto od leta 1994.«
I
Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/19.15 (novo: SURS/20.14)

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/19.15 (novo: SURS/20.14) se v
koloni Raziskovanje Ime/Oznaka besedilo nadomesti z

V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se datum »20. 1.«
nadomesti z datumom »10. 4.«
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novim besedilom tako, da se glasi: »Letno poročilo kulturnih
domov, KU-DK.«

K statističnemu raziskovanju ZS/20.1

V koloni Periodika izvajanja se označba »3L« nadomesti z
označbo »L«.

V statističnem raziskovanju ZS/20.1 se v koloni Raziskovanj*
Ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da
se glasi: »Uporabniki, oblike pomoči centrov za socialno delo,
SOC-1.«

V koloni Obdobja ali kritični datum *e izraz »preteklo leto«
nadomesti z izrazom pretekla gledališka aezona.«

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom
tako, da se glasi: »Otroci, mladostniki in odrasli uporabniki
oblik pomoči centrov za socialno delo.«

V koloni Kdo mora dati podatka In kda| se besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Vsi kulturni domovi,
zavodi za kulturo in drugi organizatorji kulture, 30. 9.«

V koloni Rezultati se datum »30. 3.« nadomesti z datumom
»20. 3.«

V koloni Rezultati se datum »15. 11.« nadomesti z datumom
»15. 12.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/20.2.
V statističnem raziskovanju ZS/20.2 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Otroci
po starosti, spolu in družinskih razmerah; zaposleno osebje,
osebje.«

K statističnemu raziskovanju ZS/19.16 (novo: SURS/20.15)
V statističnem raziskovanju ZS/19.16 (novo: SURS/20.15) se v
koloni Raziskovanje Ima/Oznaka leto »1995« nadomesti z
letom »1997«.

V koloni Namen se na koncu kolone doda beseda »otrok.«

V koloni Namen se na koncu stavka dodata besedi »in akvarija«.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Periodika izvajanja se označba »5L« nadomesti z
označbo »3L«.

K statističnemu raziskovanju ZS/20.3

V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Živalski vrt in akvarij,
10. 4.«

V statističnem raziskovanju ZS/20.3 se v koloni Raziskovanje
Ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da
se glasi: »Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z
motnjo v razvoju, SOC-30.«

V koloni Rezultati se datum »30. 4.« nadomesti z datumom
»30. 5.**

V koloni Vsebina se besedilo nadomesti z novim besedilom
tako, da se glasi: »Otroci in mladostniki po vrsti prizadetosti,
starosti in spolu, družinskih razmerah, zaposleno osebje.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/19.18 (novo: SURS/20.17)

V koloni Namen se na koncu kolone dodajo besede »... otrok
in mladostnikov.«

V statističnem raziskovanju ZS/19.18 (novo: SURS/20.17) se v
koloni Kdo mora dati podatka In kdaj datum »1. 2.« nadomesti z datumom »1. 4.«

V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Zavodi za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjo v razvoju, 31. 1.«

V koloni Rezultati se datum »30. 8.« nadomesti z datumom
»30. 9.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/20.4
V statističnem raziskovanju ZS/20.4 se v koloni Periodika
izvajanja oznaka »2L« nadomesti z oznako »L.«

K statističnemu raziskovanju ZS/19.19 (novo: SURS/20.18)

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se doda datum »20.
1.«

V statističnem raziskovanju ZS/19.19 (novo: SURS/20.18) se v
koloni Raziskovanje ime/Oznaka leto »1996« nadomesti z
letom »1997«.

V koloni Rezultati se datum »20. 3.« nadomesti z datumom
»25. 3.«

V koloni Obdobje ali kritični datum se besedilo nadomesti z
novim besedilom tako, da se glasi: »Preteklo leto, 31.12.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
21. amandma

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Poglavje Z S/20 (novo: SURS/21): Statistika socialnega varstva

Obrazložitev:

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
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K statističnemu raziskovanju ZS/20.5 se v koloni Periodika
izvajanja oznaka »1L« nadomesti z oznako »L.«
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K statističnemu raziskovanju ZS/20.6

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju Zs/20.6 se v koloni Periodika
bvajanja oznaka »1L« nadomesti z oznako »L«.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZS/22.2

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/22.2 se v koloni Vsebina v
oklepaju doda besedilo »(.- občina stalnega bivališča, izobrazba).«
,

K statističnemu raziskovanju ZS/20.7

Obrazložitev

V statističnem raziskovanju Z«s/20.3 se v koloni Periodika
Izvajanja oznaka »1L« nadomesti z oznako »L.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

K statističnemu razlskovnju ZS/22.3

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V statističnem raziskovanju ZS/22.3 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Podatki
o storilcu (spol, leto rojstva), kaznivem dejanju, postopku,
vrsti odločbe, trajanju postopka.«

K statističnemu raziskovanju ZS/20.8
V statističnem raziskovanju Zs/20.8 se v koloni Raziskovanje
Ime/Oznaka besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da
se glasi: »Dejavnost centrov za socialno delo.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Periodika izvajanja se oznaka »1L« nadomesti z
oznako »L«.
,

K statističnemu raziskovanju ZS/22.4

V koloni Kdo mora dati podatke in kda| se doda datum »30.
1.«

V statističnem raziskovanju ZS/22.4 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Podatki
o storilcu (spol, leto rojstva, občina stalnega bivališča, izobrazba), kaznivem dejanju, sodni odločbi, izrečenih sankcijah, trajanju postopka, drugi podatki.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:

22. amandma

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Poglavje ZS/21 (novo: SURS/23): Statistika družinskih prejemkov in varstva materinstva

K statističnemu raziskovanju ZS/22.5

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

V statističnem raziskovanju ZS/22.5 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Podatki
o odgovorni osebi (spol, leto rojstva, poklic, izobrazba),
gospodarskem prestopku, postopku, vrsti odločbe, trajanju
postopka.«

K statističnemu raziskovanju ZS/21.2
V statističnem raziskovanju ZS/21.2 se v koloni Vsebina v prvi
vrstici črta beseda »starost.«

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Spremmba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

K statističnemu raziskovanju ZS/22.6

Črtanje statističnega raziskovanja Zs/21.5

V statističnem raziskovanju ZS/22.6 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Podatki
o odgovorni osebi (spol, leto rojstva, poklic, izobrazba),
gospodarskem prestopku, postopku, sodni odločbi, izrečnih
sankcijah, trajanju postopka.«

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje z oznako ZS/21.5.
Obrazložitev:

Obrazložitev:

S to spremembo se reducira oziroma racionalizira število
statističnih raziskovanj.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

23. amandma

K statističnemu raziskovanju ZS/22.7

Poglavje ZS/22 (novo: SURS/23): Statistika pravosodja

V statističnem raziskovanju ZS/22.7 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Podatki
o pravni osebi (dejavnost, oblika lastnine), gospodarskem
prestopku, postopku, vrsti odločbe, trajanju postopka.«

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.
K statističnemu raziskovanju Zs/22.1

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju Zs/22.1 se v koloni Vsebina doda
drugi stavek, ki se glasi: »Za neznane storilce podatke o
kaznivem dejanju in postopku.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
77

poročevalec, št. 17

K statističnemu raziskovanju ZS/22.8

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/22.8 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Podatki
o pravni osebi (dejavnost, oblika lastnine), gospodarskem
prestopku, postopku, sodni odločbi, izrečenih sankcijah, trajanju postopka.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/RN. 13
V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Zap. it.: »SURS/RN.13.«

24. amandma

Kratka opredelitev vsebine in cilja: »Skladno s prilagoditvijo
Ankete o porabi gospodinjstev priporočilom Eurostata, je
potrebno ankete, ki se nanaša na dohodke gospodinjstev,
izvesti samostojno. Pred morebitno uvedbo nove ankete, bo
izveden poskus pridobitve teh podatkov na osnovi povezovanja obstoječih administrativnih virov in statističnih raziskovanj.«

Naloga In nosilec: »Anketa o dohodkih gospodinjstev.«

Poglavje ZS/23 (novo: SURS/24): Statistika okolja in naravnih virov
V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

Sodelujejo: »Republiški zavod za zaposlovanje, Republiška
uprava za javne prihodke, Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, Min. za delo.«

Črtanje statističnega raziskovanja — ZS/23.13
Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje ZS/23.13.

Roki: »1997.«

Obrazložitev:

Statistična raziskovanja v tem poglavju se ustrezno preoštevilčijo.

S to spremembo se reducira oziroma racionalizira število
statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

25. amandma
Poglavje ZS/RN (novo: SURS/RN): Razvojne in metodoloftke
naloge

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.14 (novo: SURS/RN.15)

V celotnem poglavju se označbe in številke posameznih statističnih raziskovanj ustrezno preoštevilčijo.

V statističnem raziskovanju ZS/RN.14 (novo: SURS/RN.15) se
v koloni Kratka opredelitev Vsebine in cilja besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Vključitev v Eurostatov projekt za izvedbo ankete v vseh državah EU. S tem bodo
zagotovljeni podatki o strukturi porabe časa oseb (po spolu in
starosti) in družin oz. gospodinjstev, ki so osnova za ocenjevanje netržnega in neplačanega dela, za razvoj socialnih
računov, za določanje družinske politike, politike do starejših
ljudi.«
,

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.3
V statističnem raziskovanju ZS/RN.3 se v koloni Sodelujejo na
koncu doda besedilo, ki se glasi: »ter drugi registrski organi«.
Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Sodelujejo se doda besedilo, ki se glasi: »Eurostat,
raziskovalne organizacije, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve «

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.7

V koloni Roki se leto »1996« nadomesti z oznako
»1996-1997.«

V statističnem raziskovanju ZS/RN.7 se v koloni Kratka opredelitev vsebine In cilja besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Sodelovanje v mednarodnem programu
primerjave bruto domačega proizvoda po kupni moči in
cenah.«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

V koloni Sodelu|ejo se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Izbrani poslovni subjekti - investitorji,
proizvajalci in uvozniki investicijskih proizvodov. Izbrani
poslovni subjekti v trgovini na drobno, - Gospodarska zbornica Slovenija, Združenje za gradbeništvo, Avstrijski zavod za
statistiko, OECD, idr.«

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.16 (novo: SURS/RN. 17)
V statističnem raziskovanju ZS/RN.16 (novo: SURS/RN.17) se
v koloni Naloga In nosilec besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Anketa o mnenju potrošnikov.«

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V koloni Sodelujejo se besedilo nadomesti z novim besedilom
tako, da se glasi: »Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Združenja v Gospodarski zbornici Slovenije, Banka Slovenije, ZMAR.«

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.12

Obrazložitev:

V statističnem raziskovanju ZS/RN.12 se v koloni Sodelujejo
črta besedilo »Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj«,
vključi pa se besedilo: »raziskovalne organizacije, Eurostat.«

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.
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K statističnemu raziskovanju ZS/RN.18 (novo: SURS/RN.19)

Obrazložitev:

Vv statističnem raziskovanju ZS/RN.18 (novo: SURS/RN.19) se
koloni Kratka opredelitev vsebine in cilja na koncu doda
stavek, ki se glasi: »Ti bodo v svoje evidence vnesli enotno
identifikacijo iz seznama.«

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
K statističnemu raziskovanju ZS/RN.42 (novo: SURS/RN.43)
V statističnem raziskovanju ZS/RN.42 (novo: SURS/RN.43) se
v koloni Sodelujejo doda besedilo »CRP, posameznik«.
«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.
K statističnemu raziskovanju ZS/RN.24 (novo: SURS/RN.25)
V statističnem raziskovanju ZS/RN.25 (novo: SURS/RN.25) se
v koloni Kratka opredelitev vsebine in cilja zadnji stavek
nadomesti
z novim stavkom tako, da se glasi: »Panelno aketir
anje se bo izvajalo v okviru mednarodnega projekta, ki ga
v
odi in usklajuje Eurostat po usklajeni in primerljivi metodologiji.«

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.46 (novo: SURS/RN.47)
V statističnem raziskovanju ZS/RN.46 (novo: SURS/RN.47) se
• v koloni Kratka opredelitev vsebine in cilja na koncu kolone
črta stavek: »Spremljanje obsega dela (volume of work).«
V koloni »Sodelujejo« se na koncu doda besedilo: »RUJP in
drugi administrativni viri (davčni organi, zdravstveno zavarovanje idr.)«.

Obrazložitev:

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.
K statističnemu raziskovanju ZS/RN.28 (novo: SURS/RN.29)

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.47 (novo: SURS/RN.48)

V statističnem raziskovanju ZS/RN.28 (novo: SURS/RN.29) se
v koloni Kratka opredelitev vsebine in cilja na koncu črtajo
tretji, četrti in peti stavek, in se nadomestijo z besedilom, ki se
glasi: »Urad sodeluje pri uvajanju Kombinirane nomenklature
v Sloveniji, saj podatki zunanje trgovine temeljijo na carinskih
dokumentih. Tudi začetek izvajanja novega Carinskega
zakona s podzakonskimi akti, ki so v pripravi, in uvedba
Enotne carinske listine, pomenita zelo velik korak v prilagajanju statistike zunanje trgovine zahtevam EU in predstavlja za
statistiko obsežno delo na področju metodologije in avtomatske obdelave podatkov.«

V statističnem raziskovanju ZS/RN.47 (novo: SURS/RN.48) se
v koloni Kratka opredelitev vsebine In cilja besedilo »predvsem priprava metodologije za poskusno anketo o stroških
delovne sile za leto 1995« nadomesti z besedilom »in spremljanje plač zasebnikov.«
v
V koloni »Sodelujejo« se za označbo »SDK« doda označba
»RUJP«.
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Uvedba novega statističnega raziskovanja - SURS/RN.68

K statističnemu raziskovanju ZS/RN.36 (novo: SURS/RN.37)

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje z naslednjimi elementi:

V statističnem raziskovanju ZS/RN.36 (novo: SURS/RN.37) se
v koloni Naloga In nosilec doda besedilo »Geodetska uprava
Republike Slovenije«.

Zap. št: »SURS/RN.68«.

V koloni Sodelujejo se naziv institucije »Zavod RS za statistiko« nadomesti z nazivom »Statistični urad Republike Slovenije«. Poleg tega se izraz »Mesti Ljubljana in Maribor,
Obalna skupnost Koper« nadomesti z izrazom »Mestne
občine Ljubljana in Koper, Obalna skupnost.«

Naloga in nosilec: »Statistika športa.«
Kratka opredelitev vsebine in cilja: »Priprava metodoloških
osnov za spremljanje športne dejavnosti, opredelitev osnovnih definicij o športu (športna vzgoja, športna rekreacija,
kakovostni šport, vrhunski šport), vzpostavitev osnovnih klasifikacij in postopkov za spremljanje športne dejavnosti, opredelitev statističnih enot (športnih klubov, organizacij, šol),
klasificiranih po osnovni dejavnosti irt po vrsti športne dejavnosti.«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije. Poleg
tega se uskladi naziv nacionalne statistične institucije, ki je z
Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) dobila
naziv »Statistični urad Republike Slovenije.«

Sodelujejo: »Ministrstvo za šolstvo in šport, Olimpijski komite
Republike Slovenije, Fakulteta za športno vzgojo.«

K statističnemu raziskovan|u ZS/RN.40 (novo: SURS/RN.41)

Roki: »Konec I. 1996.«

V statističnem raziskovanju ZS/RN.40 (novo: SURS/RN.41) se
v koloni Naloga in nosilec besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Popisi-poskusni popisi.«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

V koloni Kratka opredelitev vsebine in cilja se na koncu
kolone črta besedilo: »...in popis kmetijstva 1997.«
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26. amandma

K statističnemu raziskovanju BS/11 (novo: BS/10)

Poglavje BS: Raziskovanja, ki jih izvaja Banka Slovenije

V statističnem raziskovanju BS/11 (novo: BS/10) se besedilo
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Črtanje statističnega raziskovanja BS/8

Zap. št.: »BS/10.«

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje z označbo: »BS/8 - Statistično poročilo
o strukturi dinarskih in deviznih prihrankov.« Statistična raziskovanja v tem poglavju se zaradi tega ustrezno preoštevilčijo.

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Stanje mednarodnih naložb Slovenije.«
Vsebina: »Stanje: - kratkoročnih obveznosti in terjatev do
tujine, - neposrednih naložb.«

Obrazložitev:

Namen: »Spremljanje ekonomskih odnosov s tujino «

S to spremembo se reducira oziroma racionalizira število
statističnih raziskovanj.

Periodika Izvajanja: »ČL, L«

K statističnemu raziskovanju BS/9 (novo: BS/8)

Obdobje ali kritični datum:

V statističnem raziskovanju BS/9 (novo: BS/8) se besedilo ,
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Kdo mora dati podatke in kda|: »Podjetja do konca meseca
za preteklo četrtletje, Pravne osebe do 20.3. v tekočem letu za
preteklo leto.«

Zap. št.: »BS/8.«

Rezultati: »30. 6. v tekočem letu za preteklo leto.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Plačilna bilanca Slovenije.«

Obrazložitev:

Vsebina: »Vse transakcije med rezidenti Slovenije in nerezidenti: - izvoz in uvoz blaga, - plačila preko računov bank, plačila preko računov nebank.«

Spremembo narekuje potreba po uskladitvi nalog statističnega raziskovanja, ki ga izvaja Banka Slovenije, z dejanskim
stanjem.«

Namen: »Spremljanje ekonomskih odnosov s tujino.«

Vključitev novega statističnega raziskovanja - BS/11

Periodika izvajanja: »M«
Obdobje ali kritični datum:

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje z naslednjimi elementi:

Kdo mora dati podatke in kdaj: »statistični urad RS do 30. v
mesecu, banke do 10. v mesecu, podjetja do 25. v mesecu.«

Zap. št: »BS/11.«
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Sodobni plačilni instrumenti.«

Rezultati: »15. v mesecu za predpretekli mesec.«

Vsebina: »Plačilne kartice, bančni avtomati, ... Npr. število
izdanih kartic, vrednost plačil z njimi, ipd.«

Obrazložitev:

Namen: »Spremljanje razvojnega plačilnega sistema.«

Spremembo narekuje potreba po uskladitvi nalog statističnega raziskovanja, ki ga izvaja Banka Slovenije, z> dejanskim
stanjem.

Periodika izvajnja: »ČL.«
Obdobje ali kritični datum: »Podatki od 31.12. 1991 dalje «

K statističnemu raziskovanju BS/10 (novo: BS/9)

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Banke in drugi izdajatelji do
10. v tekočem mesecu po preteku četrtletja.«

V statističnem raziskovanju BS/10 (novo: BS/9) se besedilo
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Rezultati: »15. 1., 15. 4., 15. 7., 15. 10.«

Zap. št.: »BS/9.«

Obrazložitev:

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Devizna bilanca.«

Spremembo narekuje zakonska določba 10. člena zakona o
agenciji za plačilni promet, nadziranje in Informiranje, po
kateri Banka Slovenije nadzira zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa v državi in v ta namen lahko predpiše potrebne ukrep.

Vsebina: »Vsa plačila med rezidenti in nerezidenti, sprememba stanja na računih terjatev in obveznosti bank do
tujine, spremljanje mednarodnih denarnih rezerv.«
Namen: »Spremljanje ekonomskih odnosov s tujino.«

Vključitev novega statističnega raziskovanja - BS/12

Periodika Izvajanja: »M, D10«
Obdobje ali kritični datum:

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje z naslednjimi elementi:

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Banke 10 dni po preteku
dekade.«

Zap. št: »BS/12.«
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Poročilo o transakcijah plačilnega prometa.«

Rezultati: »M = konec meseca za pretekli mesec, D = z 20
dnevnim zamikom.«

Vsebina: »Število in vrednost plačil po plačilnih instrumentih,
transaktorjih,...«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po uskladitvi nalog statističnega raziskovanja, ki ga izvaja Banka Slovenije, z dejanskim
stanjem.«
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Namen: »Spremljanje plačilnega prometa «
Periodika Izvajanja: »D, M, L.«
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Obdobje ali kritični datum: »Od uveljavitve reforme plačilnega prometa.«

Statistično raziskovanje - A G/2
Zap. št: »AG/2.«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Banke, DOPS.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Mesečno poročilo o vplačilu in
razporeditvi javnih prihodkov (B-2).«

Rezultati: »15 dni po preteku periode.«
Obrazložitev:

Vsebina: »Podatki o vplačilih prihodkov po vrstah ter njihova
razporeditev na račune prejemnikov (proračuni, ZPIS, ZZS,
skladi in drugi).«

Spremembo narekuje zakonska določba 10. člena Zakona o
agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, po
kateri Banka Slovenije nadzira zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa v državi in v ta namen lahko predpiše potrebne ukrepe.

Namen: »Spremljanje vplačil in razporeditve javnih prihodkov.«
Periodika izvajanja: »M«

27. amandma

Obdobje ali kritični datum: »Od 1.1. do zadnjega v ustreznem
mesecu tekočega leta (kumulativa).«

Poglavje RZZ: Raziskovanja, kf jih Izvaja Republiški zavod
za zaposlovanje

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Podružnice Agencije do 4. v
mesecu do uveljavitve reforme davčnega sistema.«

K statističnemu raziskovanju RZZ/8
V statističnem raziskovanju RZZ/8 se v koloni Vsebina na
začetku doda stavek, ki se glasi: »Identifikacijska številka
tujca (MŠT).«
•
V koloni Kdo mora dati podatke In kdaj se na koncu kolone
doda besedilo, ki se glasi: »Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve.«

Rezultati: »Do 10. v mesecu.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

V koloni Rezultati se datum »20. v mesecu« nadomesti z
datumom »15. v mesecu.«

Statistično raziskovanje - AG/3
Zap. št: »AG/3.«

Obrazložitev:

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Mesečno poročilo bank o plačilih za investicije iz investicijskih posojil v uporabi - obrazec
INV-POS.«

i

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Vsebina: »Plačila za investicije iz investicijskih posojil bank
(po občinah, po dejavnostih investitorjev in po bankah).«

28. amandma

Namen: »Spremljanje investicij.«

Poglavje AG: Raziskovanja, ki jih izvaja Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in Informiranje

Periodika izvajanja: »M«
Obdobje ali kritični datum: »Do 8. v mesecu.«

Zaradi posodobitve področja statističnih raziskovanj, ki jih
izvaja Agencija, se kompletno poglavje nadomesti z novim
poglavjem in z vsebino, kot sledi iz nadaljevanja.

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Banke, ki odobravajo investicijska posojila pravnim osebam investitorjem.«

Statistično raziskovanje — A G/1

Rezultati: »25. v mesecu.«

Zap. št.: »AG/1.«
Raziskovanje Ime/Oznaka: »mesečno poročilo o prejemkih
na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija (Pl).«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmerah in novi zakonodaji.

Vsebina: »Podatki o prejemkih in izdatkih z računov, razčlenjeni po namenu na poslovne, investicijske in finančne.«

Statistično raziskovanje - A G/4

Namen: »Spremljanje plačilnega prometa.«

Zap. št: »AG/4.«

Periodika Izvajanja: »M«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Trimesečno poročilo pravnih
oseb s področja negospodarstva za obdobje: januar-december, januar- marec, januar-junij, januar-september.«

Obdobje ali kritični datum: »Od 1. 1. do zadnjega v ustreznem mesecu tekočega leta (kumulativa).«

Vsebina: »Podatki o prihodku pravnih oseb s področja negospodarstva od začetka poslovnega leta do konca obračunskega obdobja, številu zaposlenih, plačah.«

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Podružnice Agencije do 5. v
mepecu«
Rezultati: »Do 10. v mesecu.«

Namen: »Spremljanje poslovanja pravnih oseb s področja
negospodarstva.«

Obrazložitev:

Periodika Izvajanja: »ČL«

Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem označevanja prejemkov in izdatkov na plačilnih nalogih ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi
zakonodaji.

Obdobje ali kritični datum: »Jan.-december, pret. leto, Jan.-marec tekoče leto, Jan.-junij tekoče leto, Jan.-september
tekoče leto.«
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Kdo mora dati podatke In kdaj: »Pravne osebe s področja
negospodarstva za obdobje: I—XII do 28. 2., I-III do 20. 4.;
I-VI do 31. 7.; I—IX do 20.10.«

Statistično raziskovanje

Rezultati: »Za obdobje: I—XII. 15. 3.; I-III, 30. 4.; I-VI, 18. 5.;
I—IX. 30. 10.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.
Statistično raziskovanje - A G/5

A G/7

P«

Zap. it: »AG/7.«

Ol

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi sn
njih pravnih oseb s področja negospodarstva, narejeni
zakonu o računovodstvu: - bilanca stanja, - bilanca uspe
po skrajšani shemi, - razporeditev rezultatov, - doda
računovodski izkaz-dodatek.«

Ki
St

Vsebina: »Podatki iz bilance stanja o premoženju in vil
premoženja; podatki poslovno-izidne bilance o prihodkih
odhodkih, dobičku oziroma izgubni.«

Zap. it:
L »AG/5.«
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi
gospodarskih družb, gospodarskih javnih služb in vseh drugih družb, ki vodijo računovodske evidence po zakonu o
gospodarskih družbah: bilanca stanja in bilanca uspeha za
namene države.«

Namen: »Spremljanje poslovanja pravnih oseb s podrof
negospodarstva.«
Periodika Izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«

Vsebina: »Podatki iz bilance stanja o premoženju in virih
premoženja, podatki poslovno-izidne bilance o čistem
dobičku oziroma čisti izgubi.«

Kdo mora dati podatke In kdaj« »Srednje pravne osebe
področja negospodarstva, do 28. 2.«

Namen: »Spremljanje poslovanja gospodarskih družb,
gospodarskih javnih služb in drugih družb, za namene države.«
>

Obrazložitev:

Rezultati: »15. 3.«

Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoje^
sistem spremljanja ne ustreza novim gospodarskim razmera^
in novi zakonodaji.

Periodika izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »Preteklo koledarsko leto.«

Statistično raziskovanje - A G/8

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Gospodarske družbe,
gospodarske javne službe in druge družbe, ki vodijo računovodske evidence po zakonu o gospodarskih družbah, do 28.
2.«

Zap. it.: »AG/8.«
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi veliki"
pravnih oseb s področja negospodarstva, narejeni po zakonu
o računovodstvu: - bilanca stanja, - bilanca uspeha,
razporeditev rezultatov, - dodatni računovodski izkaz-dodatek«

Rezultati: »15. 3.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Vsebina: «Podatki iz bilance stanja o premoženju in viriH
premoženja; podatki poslovno-izidne bilance o prihodkih i"
odhodkih, dobičku oziroma izgubi.«

Statistično raziskovanje - AG/6

Namfn: »Spremljanje poslovanja pravnih oseb s področji
negospodarstva.«

Zap. it: »AG/6.«

Periodika Izvajanja: »L«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi majhnih pravnih oseb s področja negospodarstva, narejeni po
zakonu o računovodstvu: - bilanca stanja po skrajšani shemi,
— bilanca uspeha po skrajšani shemi,— razporeditev rezultatov, - dodatni računovodski izkaz-dodatek.«

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«

Vsebina: »Podatki iz bilance stanja o premoženju in virih
premoženja; podatki poslovno-izidne bilance o prihodkih in
odhodkih, dobičku oziroma izgubi.«

Rezultati: »15. 3.«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Velike pravne osebe
področja negospodarstva, do 28. 2.«

Obrazložitev:

Namen: »Spremljanje poslovanja pravnih oseb s področja
negospodarstva.«

Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječ'
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Periodika lzvajan|a: »L«

A G/9

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto.«

Statistično raziskovanje
Zap. it: »AG/9.«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Majhne pravne osebe s
področja negospodarstva, do 28. 2.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi proračunov družbenopolitičnih skupnosti: - bilanca stanja,
bilanca prihodkov in odhodkov.«

Rezultati: »15. 3.«

Vsebina: »Podatki o sredstvih ter virih sredstev; podatki o
prihodkih in odhodkih, presežku prihodkov in njihovi razporeditvi oziroma odhodkih, prenesenih v naslednje obračunsko
obdobje.«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.
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Namen: »Spremljanje poslovanja DPS.«
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Periodika izvajanja: »L«

Vsebina: »Podatki o sredstvih ter virih sredstev; o prihodkih
in odhodkih, o presežku prihodkov oziroma nekritih odhodkih.«

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto«
Kdo mora dati podatke in kdaj: »Družbenopolitične skupnosti, do 28. 2.«

Namen: »Spremljanje poslovanja določenih uporabnikov.«
Periodika izvajanja: »L«

Rezultati: »25. 3 «

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Družbenopolitične in druge
organizacije, ki opravljajo dejavnosti na območju krajevne
skupnosti, do 28. 2.«

Statistično raziskovanje - A G/10

Rezultati: »25. 3.«

Zap. št.: »AG/10.«

Obrazložitev:

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi organov družbenopolitičnih skupnosti: - bilanca stanja, - bilanca
prihodkov in odhodkov.«

Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Vsebina: »Podatki o sredstvih ter virih sredstev; podatki o
prihodkih in odhodkih, presežku prihodkov in njihovi razporeditvi oziroma nekritih odhodkih in njihovem kritju «

Statistično raziskovanje - AG/13
Zap. št.: »AG/13.«

Namen: »Spremljanje poslovanja organov DPS.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Računovodski izkazi majhnih
pravnih oseb s področja negospodarstva za obdobje januar-junij: - bilanca uspeha po skrajšani shemi, - razporeditev
rezultatov.«

Periodika izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto«
Kdo mora dati podatke In kdaj: »Organi družbenopolitičnih
skupnosti (organi in organizacije DPS, drugi državni organi,
gospodarskega zbornica, splošna združenja), do 28. 2.«

Vsebina: »Podatki posiovno-izidne bilance; podatki o prihodkih in odhodkih, podatki o bruto dobičku oziroma izgubi.«
Namen: »Spremljanje poslovanja majhnih pravnih oseb s
področja negospodarstva.«

Rezultati: »25. 3.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Periodika izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »Januar-junij.«

Statistično raziskovanje - AG/11

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Majhne pravne osebe s
področja negospodarstva, do 31. 7.«

Zap. št: »AG/11.«

Rezultati: »15. 8.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi drugih
uporabnikov: - bilanca stanja, - bilanca prihodkov in odhodkov.«

Obrazložitev:

i
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Vsebina: »Podatki o sredstvih ter virih sredstev; podatki o
prihodkih in odhodkih, presežku prihodkov in njihovi razporeditvi oziroma nekritih odhodkih in njihovem kritju.«

Statistično raziskovanje - A G/14

Namen: »Spremljanje poslovanja drugih uporabnikov.«

Zap. št.: »AG/14.«

Periodika izvajanja: »L«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Računovodski izkazi srednjih in
velikih pravnih oseb s področja negospodarstva za obdobje
januar-junij: bilanca stanja po skrajšani shemi, - bilanca
uspeha po skrajšani shemi, - razporeditev rezultatov.«

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto«
Kdo mora dati podatke in kdaj: »Družbenopolitične organizacije, druge organizacije in politične stranke, do 28. 2.«
Rezultati: »25. 3.«

Vsebina: »Podatki iz bilance stanja o premoženju in virih
premoženja ter podatki posiovno-izidne bilance (o prihodkih
in odhodkih, bruto dobičku oziroma izgubi).«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Namen: »Spremljanje poslovanja srednjih in velikih pravnih
oseb s področja negospodarstva.«

Statistično raziskovanje — AG/12

Obdobje ali kritični datum: »Januar-junij.«

Zap. št.: »AG/12.«

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Srednje in velike pravne
osebe s področja negospodarstva, do 31. 7.«

Periodika izvajanja: »L«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Letni računovodski izkazi določenih uporabnikov: - obrazec: bilanca.«

Rezultati: »15. 8.«
83

poročevalec, št. 17

Obrazložitev:

Zap. št.: »MER/1.«

Vs

Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Centralna evidenca lastninsl
certifikatov.«

N«

Statistično raziskovanje - AG/15

Vsebina: »Podatki o evidenčnih računih imetnikov lastn
skih certifikatov.«

Zap. it.: »AG/15.«

Namen: »Spremljanje procesa lastninjenja.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Računovodski izkazi proračunov družbenopolitičnih skupnosti za obdobje januar-junij: prihodki in odhodki med letom.«
Vsebina: »Podatki o prihodkih in odhodkih, presežku prihodkov in njihovi razporeditvi oziroma odhodkih, prenesenih v
naslednje obračunsko obdobje.«

Periodika Izvajanja: »dnevno«

P«

K«
za

Obdobje ali kritični datum:

Namen: »Spremljanje poslovanja DPS.«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Ministrstvo za notran
zadeve, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, SI
venski odškodninski sklad, Agencija za plačilni promet, nad!
ranje in informiranje.«
Rezultati: »Na zahtevo Vlade Republike Slovenije.«

Periodika izvajanja: »L«

Obrazložitev:

Obdobje ali kritični datum: »Januar-junij«

Spremembo narekuje potreba po spremljanju nekaterih vid
kov lastninskega preoblikovanja.

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Družbenopolitične skupnosti, do 31. 7.«

30. amandma
Poglavje PRE: Raziskovanja, ki jih izvaja Agencija za p"
strukturiranje in privatizacijo

Rezultati: »25. 8.«
Obrazložitev:

Zaradi spremljanja stanja na področju lastninskega preob>
kovanja, se v nacionalni program statističnih raziskoval
vključi statistično raziskovanje PRE/1.

Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

Statistično raziskovanje - PRE/1

Statistično raziskovanje - AG/16

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi stati
stično raziskovanje, tako da se glasi:

Zap. št: »AG/16.«

Zap. št: »PRE/1.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Računovodski izkazi organov
družbenopolitičnih skupnosti: - prihodki in odhodki med
letom.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Centralni register podjetij, ki s*
lastninsko preoblikujejo.«

Vsebina: »Podatki o prihodkih in odhodkih, presežku prihodkov in njihovi razporeditvi oziroma nekritih odhodkih in njihovem kritju.«

Vsebina: »Osnovni podatki podjetij, ki se lastninsko preoblj
kujejo (matična številka, naziv, kraj, dejavnost, vrednost drui'
benega kapitala po otvoritveni bilanci).«

Namen: »Spremljanje poslovanja organov DPS.«

Namen: »Spremljanje procesa lastninskega preoblikovani1
podjetij.«

Periodika izvajanja: »L«

Periodika Izvajanja: »tedensko«

Obdobje ali kritični datum: »Januar-junij«

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Agencija za plačilni promet
nadziranje in informiranje.«

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Organi družbenopolitične
skupnosti (organi in organizacije DPS, drugi državni organi,
gospodarska zbornica, splošna združenja, do 31. 7.)«

Rezultati: »Na zahtevo Vlade Republike Slovenije.«

Rezultati: »25. 8.«

Obrazložitev: .
Spremembo narekuje potreba po spremljanju nekaterih vidi'
kov lastninskega preoblikovanja.

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po posodobitvi, ker obstoječi
sistem spremljanja ne ustreza več novim gospodarskim razmeram in novi zakonodaji.

31. amandma

29. amandma

Zaradi spremljanja stanja na področju javnih financ, se
nacionalni program statističnih raziskovanj vključi statistično
raziskovanje MF/1.

Poglavje MF: Raziskovanja, ki jih izvaja Ministrstvo za finance

Poglavje MER: Raziskovanja, ki jih Izvaja Ministrstvo za
ekonomske odnose In razvoj

Statistično raziskovanje — MF/1

Zaradi spremljanja stanja na področju lastninskega preoblikovanja, se v nacionalni program statističnih raziskovanj
vključi statistično raziskovanje MER/1.
\
Statistično raziskovanje - MER/1

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi statistično raziskovanje tako, da se glasi:
<
Zap. št.: »MF/1.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi statistično raziskovanje tako, da se glasi:
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Raziskovanje Ime/Oznaka: »Statistika javnih financ.«
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Vsebina: »Javnofinančni prihodki in odhodki.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - IVZ/1.3

Namen: »Spremljanje javnih financ.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Periodika izvajanja: »ČL«

Zap. št: »IVZ/1.3.«

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Dokumentacija Ministrstva
za finance.«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Zdravstveno varstvo šolskih
otrok in mladine ter sistematični pregledi šolskih otrok in
mladine.«
«
Vsebina: »Oznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopek, napotitev.«

Rezultati: »70 dni po preteku četrtletja.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po spremljanju javnofinančnih
prihodkov in odhodkov.
32. amandma

Namen: »Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v
okviru zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine. Ugotavljanje zdravstvenega stanja šolskih otrok in mladine.«

Poglavje IVZ: Raziskovanja, ki jih izvaja Inštitut za varovanje zdravja

Periodika izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »31. 12.«

K statističnemu raziskovanju IVZ/1.1

Kdo mora dati podatke in kda|: »Vsi javni zdr. zavodi ter
druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega
zdr. varstvo šolskih otrok in mladine ter sistematične preglede.«

V statističnem raziskovanju IVZ/1.1 se v koloni Vsebina besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se glasi: »Oznaka
uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopki, napotitev.«

Rezultati: »15. 3.«

V koloni Namen se besedilo nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi: »Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v
okviru dejvnosti splošne medicine.«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se na koncu črta
besedilo, ki se glasi: »... ne glede na koncesijo.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - IVZ/1.4

Obrazložitev:

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Zap. št: »IVZ/1.4.«

Uvedba novih statističnih raziskovani - IVZ/1.2, IVZ/1.3, IVZ/
1.4, IVZ/1.5, IVZ/1.6 In IVZ/1.7

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Zdravstveno varstvo študentov.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja — IVZ/1.2

Vsebina: »Oznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopek, napotitev.«

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Namen: »Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v
okviru zdravstvenega varstva študentov. Ugotavljanje zdravstvenega stanja študentov«.

Zap. št: -IVZ/1.2,-

Periodika Izvajanja: »L«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Zdravstveno varstvo otrok, starih 0-6 let.«

Obdobje ali kritični datum: »31.12.«

Vsebina: »Oznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopek, napotitev.«

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Vsi javni zdr. zavodi ter
druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega
zdr. varstvo študentov«.

Namen: »Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v
okviru zdravstvenega varstva otrok starih 0-6 let. Ugotavljanje zdravstvenega stanja otrok starih 0-6 let.«

Rezultati: »15.3.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega pdoročja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Periodika izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »31.12.«
Kdo mora dati podatke in kdaj: »Vsi javni zdr. zavodi ter
druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega
zdr. varstvo otrok, starih 0-6 let.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - IVZ/1.5
V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Rezultati: »15. 3.«

Zap. št: »IVZ/1.5«.

Obrazložitev:

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Zdravstveno varstvo žensk«.

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Vsebina: »Oznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopek, napotitev«.
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Namen: »Spremljanje in vrednotenje opravljenega dela v
okviru zdravstvenega varstva žensk. Ugotavljanje zdravstvenega stanja žensk«.

Rezultati: »1.3.«.
Obrazložitev:

Periodika izvajanja: »L«

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tegav
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Obdobje ali kritični datum: »31.12.«
Kdo mora dati podatke in kdaj: »Vsi javni zdr. zavodi ter
druge pravne in fizične osebe, katerih zdr. dejavnost obsega
zdr. varstvo žensk«.
s
Rezultati: »15.3.«

Uvedba novega statističnega raziskovanja - IVZ/3.4
V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Zap. it: »IVZ/3.4«.
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Zastrupitve, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici«.
Vsebina: »Oznaka uporabnika, podatki o hospitaliziraneff
zastrupljencu, okoliščinah nastanka zastrupitve, o zastrupita
in trajanju zdravljenja«.

Uvedba novega statističnega raziakovanja — IVZ/1.6
V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

Namen: »Spremljanje in proučevanje pojavnosti zastrupitev,
ki zahtevajo hospitalizacijo«.

Zap. it: »IVZ/1.6«.

Periodika Izvajanja: »M,P,L«

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Statistika začasne odsotnosti z
dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih
vzrokov«.

Obdobje ali kritični datum: »31.12., 30.6 «.
Kdo mora dati podatke In kdaj: »Bolnišnice RS do 10. v
mesecu, Magnetni medij, do 15.2. in 20.7.«.

Vsebina: »Oznaka uporabnika, starost, spol, občina, diagnoza, postopek, napotitev«.

Rezultati: »30.6.«.

Namen: »Spremljanje in analiziranje vzrokov začasne odsotnosti z dela. Predlaganje ukrepov«.

Obdobje ali kritični datum: »31.12.«

Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Kdo mora dati podatke in kdaj: »ZZ, ZZV do 14. v mesecu za
pretekli mesec«.

K statističnemu raziskovanju — IVZ/3.5

Periodika Izvajanj: »L«

V statističnem raziskovanju IVZ/3.5 se v koloni Obdobje aH
kritični datum datum »21.12.«. nadomesti z datumom
»31.12.«.

Rezultati: »31.3., 15.5., 1.9.«
Obrazložitev:
Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Uvedba novega statističnega raziskovanja - IVZ/1.7
K statističnemu raziskovanju - IVZ/3.7

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

V statističnem raziskovanju IVZ/3.5 se v koloni Vsebina v 24.
vrstici beseda »narodnost« nadomesti z besedo »narodnostna pripadnost«.

Zap. »t: »IVZ/1.7«.
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Statistika aktivnega zdravstvenega varstva delavcev«.

Obrazložitev:

Vsebina: »Oznaka uporabnika, starost, spol, dejavnost,
delovno mesto, podatki o zdravstvenem delavcu in izvajalcu
dejavnosti, vrsta pregleda, diagnoze, ocena delazmožnosti,
druge sotoritve v okviru aktivnega zdravstvenega varstva delavcev«.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Namen: »Spremljanje in preučevanje zdravstvenega varstva
in zdravstvenega stanja delavcev«.

V statističnem raziskovanju IVZ/3.10 se v koloni Vsebina v
drugi vrstici beseda »narodnost« nadomesti z besedo »narodnostna pripadnost«.

K statističnemu raziskovanju - IVZ/3.10

Periodika izvajanja: »Letna poročila«

Obrazložitev:

Obdobje ali kritični datum: »31.12.«.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Kdo mora dati podatke in kdaj: »Vsi javni zdr. zavodi ter
druge pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z aktivnim
zdravstvenim varstvom delavcev«.
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Uvedba novega statističnega raziskovanja - IVZ/3.14
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Obrazložitev:
Predlagatelj ocenjuje, da gre za statistično raziskovanje, za
katerega glede na njegov pomen ni potrebno, da se izvaja v
okviru nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:
Zap. št.: »IVZ/3.14«.
Raziskovanje Ime/Oznaka: »Statistika samomorov in samomorilnih poskusov«.

Črtanje statističnega raziskovanja - IVZ/14

Vsebina: »Priimek in ime, spol, datum in način samomora,
datum rojstva, narodnostna pripadnost, zakonski stan, šolska
izobrazba, datum in ura samomorilnega dejanja, način oz.
sredstvo samomorilnega dejanja«.

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje pod zaporedno številko IVZ/14 (statistika
socialnega varstva). .
Obrazložitev:

Namen: »Spremljanje in analiziranje samomorov in samomorilnih poskusov«.

Predlagatelj ocenjuje, da gre za statistično raziskovanje, za
katerega glede na njegov pomen ni potrebno, da se izvaja v
okviru nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Periodika izvajanja: »L«
Obdobje ali kritični datum: »Sprotno«

K statističnemu raziskovanju IVZ/15.1 (novo: IVZ/13.1)

Kdo mora dati podatke In kdaj: »Vsi javni zdravstveni zavodi
ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti«.

V statističnem raziskovanju IVZ/15.1 (novo. IVZ/13.1) se v
koloni Vsebina v prvi vrstici črta označba »EMSO«.

Rezultati: »31.3.«.

V koloni Kdo mora dati podatke in kdaj se na koncu kolone
doda besedilo: »ZZV vsak 7. dan«.

Ostala statistična raziskovanja v tem poglavju se ustrezno
preoštevilčijo.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

K statističnemu raziskovan|u IVZ/16.5 (novo: IVZ/14.5)
V statističnem raziskovanju IVZ/16.5 (novo: IVZ/14.5) se v
koloni Kdo mora dati podatke in kdaj obstoječi datumi nadomestijo z novimi datumi tako. da se glasijo »10.1., 10.4., 10.7.,
10.10.«.

K statističnemu raziskovanju - IVZ/3.14
V statističnem raziskovanju IVZ/3.14 se v koloni Vsebina v prvi
vrstici besedi »oznaka uporabnika« nadomestita z besedami
»priimek in ime«.

Obrazložitev:
v
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Uvedba novega statističnega raziskovanja - IVZ/14.6

K statističnemu raziskovanju - IVZ/3.15

V nacionalni program statističnih raziskovanj se vključi novo
statistično raziskovanje tako, da se glasi:

V statističnem raziskovanju IVZ/3.10 se v koloni Rezultati
doda datum »31.3.«.

Zap. št.: »IVZ/14.6.«.

Obrazložitev:

Raziskovanje Ime/Oznaka: »Statistika onesnaženosti zraka
in vpliva na zdravstveno stanje prebivalcev«.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Vsebina: »Podatki o obsegu, vrsti, razširjenosti in trajanju
onesnaženja zraka. Podatki o tipu bivalnih naselij, načinu
ogrevanja, legi in številu izpostavljenih prebivalcev po vrstah
specifičnih onesnaževalcev, vključno z radiološko kontaminacijo, glavnih evidentiranih polutantih, podatki o ogroženosti
posebnih skupin prebivalcev glede števila in lege objektov za
njih ter podatki o številu obolelih oseb in umrlih za boleznimi
respiratornega sistema posebno ogroženih skupin«.

K statističnemu raziskovanju - IVZ/9.1
V statističnem raziskovanju IVZ/9.1 se v koloni Namen besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi »Spremljanje
zdravja psihosocialno motenih otrok in mladostnikov«.
Obrazložitev:

Namen: »Spremljanje onesnaženosti zraka, zaradi ocene
vpliva na zadravje prebivalstva«.

Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek besedila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.

Periodika izvajan|a: »L«

Črtanje statističnega raziskovanja - IVZ/10

Obdobje ali kritični datum: »Preteklo leto«.

Iz nacionalnega programa statističnih raziskovanj se črta statistično raziskovanje pod zaporedno številko IVZ/10 (Statistika reševalne službe).

Kdo mora dati podatke in kdaj: »ZZV. ki opravljajo meritve.
HMZ ter ostale institucije, ki se ukvarjajo z meritvami onesnaženja zraka, 10.1., 10.4., 10.7., 10.10.«.

Statistična raziskovanja v nadaljevanju tega poglavja se
ustrezno preoštevilčijo.

Rezultati: »20.1., 20.4., 20.7., 20.10.«.
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Obrazložitev:

K statističnemu raziskovanju ZZZS/1

Spremembo narekuje potreba po metodološki uskladitvi tega
statističnega področja s primerljivim statističnim področjem v
drugih razvitih državah in na nivoju Evropske unije.

V statističnem raziskovanju ZZZS/1 se v koloni Kdo mora di
podatke In kdaj dodajo datumi »31.7., 28.2.«.
V koloni Rezultati se doda datum »31.1.«.

33. amandma
Poglavje ZZZS: Raziskovanja, ki jih izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje
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Obrazložitev:
Sprememba se nanaša na manjši redakcijski popravek bese
dila nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
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Predlog zakona o

POSTOPKU
TER

ZA

ZA

USTANOVITEV

DOLOČITEV

OBMOČIJ

ODČIN

NJIHOVIH

(ZPUODO)

- EPA 1165 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 198. seji dne 16. maja 1996
določila besedilo:

Slovenije k predlogu zakona o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij - tretja obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O POSTOPKU ZA USTANOVITEV
OBČIN TER ZA DOLOČITEV NJIHOVIH OBMOČIJ.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepov 38. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23/4-1996 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister,
- mag. Stane V LAJ, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave.

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike

SPLOŠNE DOLOČBE

- z izločitvijo dela občine in njegovo priključitvijo k sosednji
občini.
Za del občine v smislu prejšnjih dveh odstavkov se šteje
območje naselja ali več sosednjih naselij.

1. člen

Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za
spremembo njihovih območij obsega:

3. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za
spremembo njihovih območij začne državni zbor na predlog,
ki ga vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona in drugi s
tem zakonom določeni predlagatelji.

- predhodni postopek z referendumom,
- zakonodajni postopek in
- postopek konstituiranja novoustanovljenih občin.
Ta zakon ureja predhodni postopek z referendumom, pogoje
za uvedbo postopka za sprejem zakona o ustanovitvi občin ter
za določitev oziroma spremembo njihovih območij in določena vprašanja postopka konstituiranja novoustanovljenih
občin.

4. člen
Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za
spremembo njihovih območij se izvede enkrat v obdobju med
dvemi rednimi volitvami v občinske svete. Nove občine se
ustanovijo oziroma območja občin spremenijo najpozneje
šest mesecev pred razpisom rednih volitev v občinske svete.

Ta zakon ureja tudi pogoje za uvedbo zakonodajnega
postopka za spremembo imena in sedeža občine.
2. člen

Postopek iz 14. člena tega zakona začne državni zbor najmanj
eno leto pred rokom, ki je z zakonom o lokalnih volitvah
določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v občinske svete.
V tem postopku državni zbor obravnava vse predloge, ki so
bili vloženi do navedenega roka.

Občine se ustanovijo in njihova območja določijo:
- z združitvijo dveh ali več sosednjih občin v novo občino,
- z razdelitvijo občine na dvoje ali več novih občin,
- z izločitvijo dela občine ali delov dveh ali več sosednjih
občin v novo občino.

PREDHODNI POSTOPEK
1. Postopek o predlogih

Območja občin se spremenijo:

5. člen

- z izločitvijo dela občine v novo občino po tretji alinei
prejšnjega o dstavka.

V predhodnem postopku se obravnavajo predlogi in ugotovilo
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pogoji za ustanovitev občin oziroma za spremembo njihovih
območij ter izvede referendum, s katerim se ugotovi volja
prebivalcev na določenem območju.

Občinski sveti prizadetih občin dajo v 30 dneh mnenj
predlogom iz prejšnjega odstavka po obravnavi predlogo« \j0\
zborih občanov.
vn.

6. člen

11. člen

rer
Predloge in mnenja iz prejšnjih členov pošlje državni »
vladi, ki predloži državnemu zboru svoje mnenje in predlo yc
irr

Predlog za začetek postopka v vseh primerih iz 2. člena tega
zakona lahko vložijo z ustavo določeni predlagatelji zakona in
delovno telo državnega zbora, pristojno za vprašanja lokalne
samouprave.
7. člen

12. člen

Predlog za začetek postopka v posameznih primerih iz 2.
člena tega zakona lahko vložijo tudi občinski sveti, in sicer:

Mnenje in predlog vlade, skupaj s predlogi in mnenji iz prt
njih členov, obravnava matično delovno telo in predloži drži
nemu zboru poročilo s svojim mnenjem.

- predlog za združitev dveh ali več sosednjih občin v novo
občino lahko vložijo sporazumno občinski sveti teh občin;

Sl

13. člen

- .predlog za razdelitev občine na dvoje alj več novih občin
lahko vloži občinski svet;

Če državni zbor ob obravnavi posameznih predlogov ocei
da niso izpolnjeni z ustavo in zakonom določeni pogoji j
ustanovitev občine oziroma za spremembo območij občin,'
ugotovi s svojim aktom, ki ga pošlje predlagatelju.

- predlog za izločitev dela občine v novo občino lahko vloži
občinski svet občine, katere del naj bi se izločil v novo občino;
če naj bi se v novo občino izločili deli dveh ali več sosednjih
občin, lahko vložijo predlog sporazumno občinski sveti teh
občin;

14. člen
Če državni zbor ugotovi, da so izpolnjeni z ustavo in zakonoi
določeni pogoji za ustanovitev občine oziroma za sprememb
območij občin, določi območje, na katerem se izvede referei*
dum za ugotovitev volje prebivalcev (v nadaljnjem besedil
referendumska območja), in razpiše referendum.

- predlog za izločitev dela občine in njegovo priključitev k
sosednji občini lahko vložita sporazumno občinska sveta teh
občin;
- predlog za izločitev dela občine in njegovo priključitev k
sosednji občini lahko vloži svet občine na predlog sveta
krajevne ali vaške skupnosti oziroma zbora občanov.

15. člen
Kot referendumska območja se določijo:

8. člen

- območja občin, ki naj bi se združile v novo občino;
- območja delov občine, na katerih naj bi se ustanovile noV
občine;
- območje dela občine, ki naj bi se izločil v novo občino;
- območje dela občine, ki naj bi se izločil in priključil J
sosednji občini, in območje občine, h kateri naj bi se priključ"
del sosednje občine.

Predlog za izločitev dela občine v novo občino ali za njegovo
priključitev k sosednji občini (tretja alinea prvega odstavka in
drugi odstavek 2. člena tega zakona) lahko vloži tudi svet
krajevne ali vaške skupnosti ali zbor občanov dela občine, ki
je dal pobudo za izločitev dela občine v novo občino ali za
njegovo priključitev k sosednji občini, če občinski svet
pobude ni sprejel.
9. člen

2. Referendum

V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni razlogi,
ki utemeljujejo združitev občin v novo občino ali razdelitev
občine na nove občine oziroma izločitev dela občine v novo
občino ali njegovo priključitev k sosednji občini.

16. člen
Referendum se izvede po določbah zakona o referendumu i11
o ljudski iniciativi, ki urejajo posvetovalni referendum i"
postopek za izvedbo referenduma, kolikor ni s tem zakonoi"
drugače določeno.

V predlogu za začetek postopka morajo biti navedeni tudi
podatki, iz katerih je razvidno, da območje, na katerem naj bi
se ustanovila nova občina, izpolnjuje z ustavo in zakonom
določene pogoje za občino.

17. člen
Akt o razpisu referenduma določi referendumska območja1
besedilo vprašanja, ki se daje na referendum na posamezne«
referendumskem območju, dan razpisa referenduma in da"
glasovanja.

V predlogu za izločitev dela občine v novo občino ali za
njegovo priključitev k sosednji občini morajo biti navedeni
tudi podatki, iz katerih je razvidno, da preostali del občine, iz
katere se izloča del, izpolnjuje z ustavo in zakonom določene
pogoje za občino.

18. člen

Če se predlaga ustanovitev občine na območju z manj kot
5000 prebivalcev, morajo biti v predlogu navedeni razlogi, ki
utemeljujejo ustanovitev občine na takem območju (geografski, obmejni, narodnostni, zgodovinski, gospodarski).

Pravico glasovati na referendumu Imajo državljani s stalnic
prebivališčem na referendumskem območju, ki imajo volilo0
pravico.

Predlog za začetek postopka v primerih iz prvega odstavka 2.
člena tega zakona mora vsebovati tudi ime in sedež nove
občine.

Organ, pristojen za vodenje evidence volilne pravice, sestav'
volilni imenik za referendumsko območje.
.19. člen

10. člen

Postopek za izvedbo referenduma vodijo republiška volilni
komisija, volilne komisije referendumskih območij in volil"'
odbori.

Predloge iz 6. in 8. člena tega zakona pošlje državni zbor v
mnenje občinskim svetom prizadetih občin.
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20. člen

oziroma spremenijo območja občin, se lahko začne po opravljenem referendumu.

Volilne Komisije referendumskih obmoćij imenuje republiška
Volilna komisija.

26. člen

Republiška volilna komisija lahko pooblasti za izvedbo referenduma občinske volilne komisije.

Z zakonom se lahko ustanovi občina oziroma spremenijo
območja občin, če se je za to na ustreznih referendumskih
območjih izrekla večina volivcev, ki so glasovali.

Volilna komisija referendumskega območja določi volišča in
imenuje volilne odbore.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z zakonom lahko
ustanovi občina oziroma spremenijo območja občin, če
državni zbor oceni, da je potrebno območja občin uskladiti s
pogoji, ki jih določata ustava in zakon.

21. člen
Glede oblikovanja in dela volilnih komisij in volilnih odborov
se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

POSTOPEK
OBČIN

22. člen

KONSTITUIRANJA

NOVOUSTANOVLJENIH

27. člen

Glasovnica vsebuje:

V postopku konstituiranja novoustanovljenih občin se izvolijo
in konstituirajo njihovi organi ter sprejmejo statut in drugi
akti, potrebni za delovanje občine.

- območje, za katero je razpisan referendum;
- vprašanje, o katerem se odloča na referendumu;
- navodilo o načinu glasovanja.
23. člen

28. člen
Občinske volilne komisije novoustanovljenih občin imenujejo:

Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:
1) v primeru iz prve alinee prvega odstavka 2. člena tega
zakona:

- občinski sveti občin, ki so združene v novo občino;
- občinski svet občine, ki je razdeljena na nove občine;
- občinski svet občine, iz katere je izločen del občine v novo
občino.

»Ali ste za to, da se naša občina združi z občino (občinami)...
v novo občino z imenom... in sedežem...?«;

Če je nova občina ustanovljena iz izločenih delov dveh ali več
sosednjih občin, imenuje občinsko volilno komisijo občinski
svet občine, iz katere je izločen del, v katerem je sedež nove
občine.

2) v primeru iz druge alinee prvega odstavka 2. člena tega
zakona:
»Ali ste za to, da se naša občina razdeli in da se na našem
referendumskem območju ustanovi nova občina z imenom...
in sedežem...?«;

29. člen
Občinske volilne komisije imenujejo občinski sveti najpozneje
v roku, ki je z zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok
za razpis rednih volitev v občinske svete. Če jih ne imenujejo v
tem roku, jih imenuje republiška volilna komisija.

3) v primeru iz tretje alinee prvega odstavka 2. člena tega
zakona:
»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz
občine... v novo občino z imenom... in sedežem...?«;

30. člen

»
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih
več kot polovica mandatov članov sveta.

4) v primeru iz druge alinee drugega odstavka 2. člena tega
zakona:
a) v delu občine, ki naj bi se izločil in priključil k sosednji
občini:

31. člen
/
Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta v
novoustanovljeni občini skliče predsednik občinske volilne
komisije najpozneje v 20 dneh po izvolitvi.

»Ali ste za to, da se naše referendumsko območje izloči iz
občine... in priključi k občini...?«;
b) v občini, h kateri naj bi se priključil del sosednje občine:

Prvo sejo občinskega sveta vodi do izvolitve predsednika
sveta njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko občinski svet odloči, da vodi prvo sejo drug član.

»Ali ste za to, da se k naši občini priključi del sosednje občine,
ki obsega območje naselja (naselij) ...?«.

32. člen

V primerih iz 1), 2) in 3) točke prejšnjega odstavka člena se
vprašanja glede območja, imena in sedeža občine lahko
postavijo ločeno.
24. člen

Občinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik.
Po sprejemu začasnega poslovnika občinski svet imenuje
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Volilni odbori pošljejo zapisnike o izidu glasovanja volilni
komisiji referendumskega območja.

Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo občinske
volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov
občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.

Volilna komisija referendumskega območja ugotovi izid glasovanja na referendumskem območju in pošlje zapisnik o
izidu glasovanja republiški volilni komisiji.

33. člen

ZAKONODAJNI POSTOPEK

O potrditvi mandatov članov občinskega sveta odloča občinski svet na podlagi poročila komisije iz prejšnjega člena o
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti
morebitnih pritožb.

25. člen
Postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo občine
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predložijo občinskim svetom novoustanovljenih občin v ro
ki je določen za predložitev zaključnega računa občinsk
proračuna.

Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso
sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme
glasovati o potrditvi svojega mandata.

Dr
ob
Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občim ob
proračune po potrditvi zaključnih računov občinskih proral sp
nov prejšnjih občin.
za
Do sprejema občinskega proračuna se delovanje novous "i
novljene občine začasno financira na podlagi občinske
proračuna prejšnje občine v sorazmerju z nalogami, ki jih
prevzela nova občina

Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu
odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature
oziroma liste kandidatov.
Občinski svet na podlagi potrdila občinske volilne komisije o
izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali
predstavnikov kandidatur za župana. Če občinski svet pritožbi
ne ugodi, pritožnik lahko uveljavlja sodno varstvo v skladu z
zakonom o lokalnih volitvah.
34. člen

SPREMEMBA IMENA IN SEDEŽA OBČINE

Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta občinski svet
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvoli predsednika in podpredsednika občinskega sveta
ter imenuje sekretarja občinskega sveta in komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika občinskega sveta.

38. člen
Predlagatelj zakona lahko predlaga spremembo imena l
sedeža občine na pobudo občinskega sveta.
39. član

35. člen
Občinski svet novoustanovljene občine sprejme statut občine
v treh mesecih po konstituiranju sveta, poslovnik o svojem
delu in akt o organizaciji in delovnem področju občinskS
uprave pa v enem mesecu po sprejemu statuta.

O predlogu iz prejšnjega člena se izvede referendum p
določbah tega zakona.

Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi
v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave.

1) »Ali ste za to, da se ime naše občine spremeni in 9
glasi...?«;

Vprašanje, o katerem se odloča na referendumu, se glasi:

2) »Ali ste za to, da je sedež naše občine...?«.

Naloge občinske uprave za novoustanovljene občine opravljajo do njihovega konstituiranja občinske uprave občin, ki so
se združile; občinska uprava občine, ki se je razdelila; občinska uprava občine, iz katere se je del občine izločil v novo
občino oziroma občinska uprava občine, ki se ji je del druge
občine priključil.
36. člen

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
40. člen
Ne glede na določbo 4. člena tega zakona državni zbor lahki
odloči, da se v času do enega leta pred rokom, ki je 1
zakonom o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpi
rednih volitev v občinske svete v letu 1998, izvede postopek»
posameznih predlogih za ustanovitev občin oziroma za spre
membo njihovih območij.

Občinski sveti novoustanovljenih občin sprejmejo občinske
proračune v šestih mesecih po začetku proračunskega leta.
Občinski sveti morajo pred sprejemom občinskih proračunov
urediti premoženjskopravna razmerja med novoustanovljenimi občinami, ki so nastale z delitvijo prejšnje občine, oziroma med občino, katere del se je izločil v novo občino ali
priključil k sosednji občini, in novoustanovljeno občino oziroma občino, h kateri se je izločeni del občine priključil.

41. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o refr
rendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 4/94).

37. člen

42. člen

Za izvrševanje občinskih proračunov pristojni organi občin, ki
prenehajo z ustanovitvijo novih občin, izvršijo občinski proračun in pripravijo zaključni račun občinskega proračuna ter ga
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Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 4., 7., 9., 13.,
23., 33., 38., 39. in k 40. členu.

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. seji dne 23. 4. 1996
ob obravnavi predloga zakona o postopku za ustanovitev
občin ter za določitev njihovih območij — druga obravnava
sprejel sklep, da Vlada Republike Slovenije pripravi predlog
zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev
njihovih območij za tretjo obravnavo.

Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v besedilo predloga
zakona, ki je predložen v tretjo obravnavo.

referendum po opravljenem postopku o predlogih za ustanovitev novih občin ter za določitev oziroma za spremembo
njihovih območij. Sedanja dikcija tega stavka temu namenu
ne ustreza, ker govori o začetku postopka iz 14. člena tega
zakona, medtem ko dejansko ne gre za začetek postopka,
ampak za določitev referendumskih območij in za
razpis referenduma kot drugo fazo predhodnega postopka.
Zato je z amandmajem predlagan ustrezen redakcijski popravek prvega stavka drugega odstavka tega člena.

AMANDMAJA VLADE
1. Amandma k 4. členu
Prvi stavek prvega odstavka se dopolni tako, da se glasi:
»Postopek za ustanovitev občin ter za določitev oziroma za
spremembo njihovih območij se lahko izvede praviloma
enkrat v obdobju med dvemi rednimi volitvami v občinske
svete.«

2. Amandma k 7. členu
Peta alinea se črta.

Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
i
»Pobudo za izločitev dela občine v novo občino oziroma za
njegovo priključitev k sosednji občini lahko da svet krajevne
ali vaške skupnosti ali zbor občanov.«

»Referendum za ugotovitev volje prebivalcev za ustanovitev
novih občin oziroma za spremembo njihovih območij razpiše
državni zbor najkasneje eno leto pred rokom, ki je z zakonom
o lokalnih volitvah določen kot prvi rok za razpis rednih
volitev v občinske svete.«
Obrazložitev:

Obrazložitev:

Amandma je redakcijske narave.

Amandma je redakcijske narave.

Sedanja dikcija prvega stavka prvega odstavka tega člena
dopušča razlago, da se postopek za ustanovitev občin ter za
določitev oziroma za spremembo njihovih območij obvezno
izvede enkrat v obdobju med dvemi rednimi volitvami v občinske svete. Ker dejansko ne gre za obveznost, ampak samo za
možnost, je potrebna z amandmajem predlagana dopolnitev
tega stavka.

Sedanja dikcija pete alinee tega člena veže predlog občinskih
svetov za izločitev dela občine in njegovo priključitev k sosednji občini izključno na predlog sveta krajevne ali vaške skupnosti oziroma zbora občanov. V povezavi z 8. členom tega
zakona gre za pobudo sveta krajevne ali vaške skupnosti ali
zbora občanov, ki se lahko nanaša ne samo na izločitev dela
občine in njegovo priključitev k sosednji občini, ampak tudi
na izločitev dela občine v novo občino. Če take pobude
občinski svet oziroma občinski sveti več občin ne sprejmejo,
lahko po 8. členu pobudniki neposredno predlagajo državnemu zboru izločitev dela občine v novo občino oziroma
njegovo priključitev k sosednji občini. Zato je utemeljen predlagani amandma za črtanje pete alinee 7. člena in prenos
njene vsebine v nov drugi odstavek tega člena v povezavi z 8.
členom tega zakona.

Predhodni postopek za ustanovitev občin ter za določitev
oziroma za spremembo njihovih območij obsega dve fazi:
1. postopek o predlogih in
2. referendum.
V prvem stavku drugega odstavka tega člena je potrebno
določiti skrajni rok, v katerem mora državni zbor razpisati
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

STANOVANJSKEGA ZAKONA
- EPA 876 - prva obravnava
Irena Oman,
poslanka DZ

ki ga daje v obravnavo in sprejem.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) pošilja v prvo
obravnavo

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sporoča, da bo pri delu v
delovnih telesih in v Državnem zboru Republike Slovenije
sodelovala spodaj podpisana.

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA,

Irena OMAN, l.r.

pooblaščene organizacije in bivše strokovne službe, ki se
prenosu evidenc upirajo, če pa do prenosa evidenc le pride,
se to izvede z veliko zamudo, ob tem pa so evidence tudi
nepopolne. Take evidence niso primerna osnova za urejanje
premoženjsko-pravnih razmerij, kakor tudi medsebojnih razmerij med lastniki v zvezi z upravljanjem večstanovanjske hiše
in funkcionalnega zemljišča. Največ težav pri tem je s skupnimi prostori, deli, objekti in napravami, ki služijo večstanovanjskim hišam. Posledice so znane, saj ni pogojev za sklenitev pogodb o urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večstanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišča, če
pa do sklenitve pogodbe pride, so le-te nepopolne z nepredvidljivimi posledicami. Naveden nered oziroma nemoč lastnikov, da sami urejajo vprašanja vzdrževanja stanovanjske hiše,
ustreza bivšim pooblaščenim organizacijam in strokovnim
službam, saj za določen čas izključuje konkurenco, za negativne posledice pa tako te službe ne odgovarjajo.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Stanovanjski zakon iz leta 1991 in spremembe v letu 1994 na
novo urejajo lastninskopravna razmerja v večstanovanjskih
hišah, upravljanje v večstanovanjskih hišah, stanovanjskonajemna razmerja ter lastninjenje in privatizacijo stanovanj in
stanovanjskih hiš v družbeni lastnini.
Zakona prinašata številne pozitivne novosti na področju stanovanjskega gospodarstva, v posameznih določbah zakona,
predvsem na področju upravljanja z večstanovanjskimi
hišami, pa je zakon pomanjkljiv in nedorečen, zato se v praksi
uveljavlja prepočasi, ali pa se sploh ne uveljavlja.
Zakon opredeljuje stanovanje kot lastnino in tudi solastnino
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah večstanovanjskih hiš ter funkcionalnem zemljišču, določa pravice in
obveznosti lastniku v zvezi s to lastnino, nedorečen pa je pri
uresničevanju pravic in interesov lastnika pri upravljanju.

Stanovanjski zakon tako na eni strani določa pravice in
obveznosti lastnikov, na drugi strani pa daje pooblastila skupnostim stanovalcev oziroma pooblaščeni organizaciji ali strokovni službi za čas, dokler le-ti ne sklenejo pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večstanovanjske hiše, ne glede na to ali te službe opravljajo svoje
naloge ali so aktivne, in ali namerno zavirajo uveljavitev zakona.

Stanovanjski zakon tako določa v 31. členu, da je za odločitve
v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, delov, objektov in
naprav potreben sporazum solastnikov, kateri solastniški
deleži sestavljajo skupaj več kot polovico vrednosti stanovanjske hiše, te določbe pa v praksi ni mogoče uresničiti, saj
zakon v 145. členu določa, da skupnost stanovalcev oziroma
pooblaščene organizacije upravljajo naloge iz stanovanjskega zakona, dokler lastniki ne sklenejo pogodbe o urejanju
medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večstanovanjske
hiše, za kar zakon zahteva soglasje lastnikov.

V nadaljevanju tako pride do absurdne situacije, ko zakon ne
ohranja veljavnih kriterijev ali meril v zvezi z upravljanjem,
dokler jih lastniki ne spremenijo, ohranja pa obstoječo organiziranost in način dela strokovnih služb, ne glede na njihove
rezultate dela, do sklenitve pogodbe o ureditvi medsebojnih
razmerij med lastniki v zvezi z upravljanjem večstanovanjske
hiše, kar pomeni, da zakon daje in obenem omejuje pravice
odločanja lastnikov, kar je v nasprotju z zakonom o temeljnih
lastninskih razmerjih, zato ga je treba ustrezno dopolniti.

Za prehod iz obstoječega v novo organiziranost naj bi se
vzpostavile nove evidence in sicer na podlagi obstoječih. S
temi evidencami razpolagajo skupnosti stanovalcev oziroma
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA

Cilj predloga zakona o spremembah stanovanjskega zakona
je predvsem vzpostaviti takšen način odločanja, ki bo omogočil lastnikom nemoteno upravljanje z lastnino.

Zakon o spremembah stanovanjskega zakona ne bo in
nikakršnih finančnih posledic za proračun Republike Slo«
nije.

Za odločitve v zvezi z upravljanjem skupnih prostorov, delov,
objektov in naprav je po 31. členu zakona potreben sporazum
solastnikov, kateri solastniški deleži sestavljajo skupaj več kot
polovico vrednosti stanovanjske hiše. To določilo bi se
moralo upoštevati na področju upravljanja nepogojno.
Nesprejemljivo je, da lahko skupnosti stanovalcev oziroma
pooblaščene organizacije in tudi nepooblaščene organizacije
(če pogodbe niso sklenjene) opravljajo naloge v zvezi z upravljanjem v nasprotju z odločitvami lastnikov (odpoved oziroma
obvestilo o izbiri upravnika), oziroma da se prenos nalog na
upravnika pogojuje s pogodbo o urejanju medsebojnih razmerij med lastniki in ne s pogodbo o urejanju medsebojnih
razmerij med lastniki in upravnikom.
Pooblaščene organizacije in strokovne službe bivših skupnosti stanovalcev, ki .razpolagajo z dokumentacijo in sredstvi
stanovanjske hiše, bi morale dokumentacijo in sredstva pre-,
dati upravniku oziroma skupnosti lastnikov v čim krajšem'
času, da med primopredajo ne pride do motenj pri obračunavanju in razdeljevanju tekočih stroškov, tako vzdrževanja, kot
obratovanja stanovanjske hiše. Lastnikom naj se prepusti
odločanje o spremembi kriterijev v zvezi z razdeljevanjem
stroškov stanovanjske hiše in drugih vprašanj v zvezi z upravljanjem, kar le-ti urejajo s pogodbo o urejanju medsebojnih
razmerij v zvezi z upravljanjem z večstanovanjsko hišo in
pogodbo med lastniki in upravnikom.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Besedilo drugega odstavka 145. člena Stanovanjske
zakona (Ur. I. RS, št. 18/91 in 21/94) se spremeni tako, da
glasi:
»DO IMENOVANJA UPRAVNIKA OPRAVLJA NALOGE IZ TE<
ZAKONA SKUPNOST STANOVALCEV OZIROMA POOBLA
CENA ORGANIZACIJA.«
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se gla«
»PO OBVESTILU, DA JE IZBRAN UPRAVNIK ALI IZBRA'
NOVI UPRAVNIK MORA SKUPNOST STANOVALCEV 02
ROMA POOBLAŠČENA ORGANIZACIJA ALI UPRAVNIK '
ROKU 15 DNI PO OBVESTILU PREDATI NOVEMU UPRAV
NIKU OSNOVNO EVIDENCO ZA OBRAČUNAVANJE IN DEl)
TEV STROŠKOV STANOVANJSKE HIŠE, V NASLEDNJIH 3«
DNEH PA PREDATI CELOTNO DOKUMENTACIJO IN SREO
STVA STANOVANJSKE HIŠE«.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Za sklenitev pogodbe iz 22. člena zakona, to je pogodbe o
urejanju medsebojnih razmer v zvezi z upravljanjem večstanovanjsko hiše, je predpogoj:

preko sodišča je dolgotrajno in povezano s stroški, zato se g>
lastniki izogibajo, upravljanje pa urejajo po svoje.
Obstoječa stanja na področju upravljanja, ko si pooblaščeni
in nepooblaščene organizacije ter posamezniki prisvajajo
pravico odločanja, ogroža upravljanje v večstanovanjski hiH
in posega v pravice in interese lastnikov, zato je nujno sporno
določbo zakona spremeniti.

- evidenca lastnine in solastnine po lastnikih,
- aktivnost lastnikov in
- določitev nosilca nalog za sklenitev pogodbe.
V večini primerov lastniki oziroma upravnik ne razpolaga s
celovitimi podatki, nujnih za določitev lastnine in solastninskega deleža etažnega lastnika, zato se postopek za sklenitev
pogodbe o urejanju medsebojnih razmerij v zvezi z upravljanjem večstanovanjsko hiše ne izvede, so pa tudi primeri, ko ni
možno doseči konsenza zaradi odsotnosti lastnika ali drugih
razlogov. Reševanje odprtih vprašanj v zvezi z urejanjem
medsebojnih razmerij med lastniki v nepravnem postopku

Lastnikom je treba omogočiti, da bodo lastniki sami določilih
kdaj, komu in pod kakšnimi pogoji (pooblastili) zaupajo
upravljanje večstanovanjsko hiše in da urejajo medsebojni
razmerja v zvezi z upravljanjem na način in v obsegu, ki gi
sami določijo. Dolžnost upravnika je, da kot dober gospodal
aktivno sodeluje z lastniki in tekoče ter strokovno opravljl
dogovorjene naloge.

»Do sklenitve pogodbe iz 22. člena tega zakona ozirom«
izdaje sklepa sodišča opravlja naloge iz tega zakona skupnost
stanovalcev oziroma pooblaščena organizacija«.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
Osnovno besedilo drugega odstavka 145. člena Stanovanjskega zakona (Ur. I. RS, št. 18/91):
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ZAGOTAVLJANJU
NEKATERE

NUJNE

PROGRAME
KULTURI

SREDSTEV ZA
RAZVOJNE

REPURLIKE

SLOVENIJE

V

(ZZSRPK)

- EPA 1388 - prva obravnava

Skupina poslancev
Razširitev podpisov k predlogu zakona o zagotavljanju
sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike
Slovenije v kulturi (ZZSRPK) - EPA 1388 - prva obravnava

Prvopodpisani predlagatelji zakona soglašajo, da se predlagateljstvo s spodaj podpisanimi razširi.

Podpisane poslanke in poslanci izjavljajo, da priglaiajo
tvoje aopredlagateljatvo k predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSRPK) - EPA - 1388, ki so ga
dne 7. 2. 1996 vložili naslednji poslanci in poslanke: dr.
Lev Kreft, Jože Jagodnik, dr. Dušan Bavdek, Miran Potrč,
Zmago Jelinčič, Polonca Dobrajc, Rafael Kužnik.

v

Rudi MOGE, l.r.
Peter PETROVIČ, l.r.
Tone PARTLJIČ, l.r.
Janez PODOBNIK, l.r.
Franc POTOČNIK, l.r.
dr. Leo ŠEŠERKO, l.r.
Ivo VERZOLAK, l.r.
dr. Jože PUČNIK, l.r.
Drago ŠIFTAR, l.r.
Tone PERŠAK, l.r.
Ignac POLAJNAR, l.r. >

Skupina poslancev
Na podjagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru

nega zbora Republike Slovenije bodo pri delu delovnih
teles in Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali
predlagatelji zakona.

PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA
NEKATERE NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE
SLOVENIJE V KULTURI — prva obravnava,

dr. Lev KREFT, l.r.
Jože JAGODNIK, l.r.
dr. Dušan BAVDEK, l.r.
Miran POTRČ, l.r.
Zmago JELINČIČ, l.r.
Polonca DOBRAJC, l.r
Rafael KUŽNIK, l.r.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav-

OCENA STANJA IN PREDLOGI REŠITEV

Naša dediščina nezadržno propada zaradi neustreznega in
pomanjkljivega odnosa do nje, kar že meji na prezir nacionalnih vrednot. Kako lahko zahtevamo od lastnikov in drugih
uporabnikov dediščine, da jo na svoje stroške vzdržujejo in jo
ohranjajo, če država z različnimi mehanizmi ne spodbuja
njenega varstva? Nihče ne more zaradi trenutnih gospodarskih ali celo političnih interesov zanemarjati, uničevati ali
zanikati slovenske kulturne in zgodovinske identitete.

A. OCENA STANJA
1. Naravna in kulturna dediščina je temeljni konstitutivni del
državne in s tem seveda narodne indentitete, kar je država
spoznala in potrdila s tem, da je dediščino proglasila za
ustavno kategorijo (73. člen Ustave). S tem je prevzela odgovornost in skrb zanjo v vseh njenih prostorskih in časovnih
razsežnostih.

Dediščina ni samo last enega naroda, ampak celotne svetovne skupnosti, ne samo ene generacije, ampak vseh preteklih in prihodnjih generacij, ki smo jim odgovorni s svojim
delom in svojim ravnanjem.

Ta obveznost ni samo stvar notranje ureditve Republike Slovenije, ampak je varovanje dediščine s konvencijo Unesca o
svetovni naravni in kulturni dediščini, s konvencijama Sveta
Evrope o varstvu arhitekturne dediščine in varstvu arheološke
dediščine, s konvencijo o biološki raznolikosti in z drugimi
Mednarodnimi pravnimi akti naša obveznost pred EvroDO in
svetom.

Naravna in kulturna dediščina je enakomerno razporejena po
vsem slovenskem ozemlju. Delo z njo pomeni v mnogih
odročnejših krajih edino kulturno dejavnost. Dediščinske
vrednote razvijajo kulturno zavest prebivalstva.
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V Sloveniji je približno 10.000 spomenikov nepremične kulturne dediščine, od tega je razglašenih in pod varstvom
države ali lokalnih skupnosti približno 4.000. Po desetletni
inerciji se vsako leto prek Zavodov za varstvo naravne in
kulturne dediščine izvaja povprečno 200 akcij obnove, za
katere je bilo v letu 1994 odobreno 465 milijonov SIT, medtem
ko se je na razpis prijavilo preko 500 prosilcev, ki so predlagali ohranitvena in razvojna dela v ocenjeni vrednosti 1.800
milijonov SIT. V letu 1993 so bili izvedeni projekti v skupni
vrednosti 210 milijonov SIT, medtem ko je bila vsota odobrenih sredstev za te namene v letu 1992 kar za približno 80
milijonov SIT višja. Po oceni razkoraka med vsakoletnimi
potrebnimi in med odobrenimi sredstvi bi vsako leto za ta
namen potrebovali dodatnih 1.200 milijonov SIT.

področju knjižničarstva v tistih državah, katerih delo Svet
Evrope pospešuje v okviru programov PHARE in TEMPUS.
Predpogoj za udeležbo pri sredstvih iz teh programov je
prednostno opredeljen interes držav za razvoj knjižničarstva,
ki mora imeti zakonsko in finančno pokritje.
Žal primerjava z mednarodnimi standardi na omenjenem
področju kaže na neizpolnjevanje tega osnovnega predpogoja s strani naše države. Razlika med dejansko potrebnimi
sredstvi - s katerimi bi bilo razmere, v katerih delujejo knjižnice, mogoče urediti tako, da bi vzdržale primerjavo z drugimi
državami - in pa med dejanskimi razpoložljivimi sredstvi za
dejavnost knjižnic, je prevelika.
3. Že daljše obdobje zagotavlja Republika Slovenija zgolj
finančna sredstva za najnujnejše intervencijsko vzdrževanje
in investicije na področju kulture in to le za tiste javne zavode,
katerih dejavnost se tudi sicer financira iz državnega proračuna. To pomeni, da za ostale kulturne objekte država sploh
ne zagotavlja investicijskih sredstev. Izjema so le splošnoizobraževalne knjižnice, kjer ta trditev ne drži v celoti.

V zadnjih letih ugotavljamo, da se zmanjšuje interes države za
dediščino. Najnovejši dokaz za to je, da je v državnem proračunu za leto 1993 kategorija dediščine praktično izpadla. Leta
1993 je Služba za varstvo naravne in kulturne dediščine na
podlagi zakonskih določil in mednarodnih standardov pripravila predlog za program vzdrževanja znamenitosti in spomenikov, ga utemeljila s potrebnimi analizami in projekti. Ugotovitve zahtevajo takojšnjo proučitev možnosti za ublažitev posledic, ki jih je povzročilo sprejetje takšnega proračuna. Pri tem
je treba upoštevati posebnosti varovanja, kot so enkratnost,
nezamenljivost in nenadomestljivost posameznih objektov
dediščine ter njen pomen za obstoj in razvoj slovenskega
naroda. Znano dejstvo je, da je bilo zaradi nemoči stroke, do
katere prihaja predvsem vsled pomanjkanja denarja, prepuščeno propadu že nekaj deset spomenikov največjega nacionalnega kulturnega pomena.

Pri tem velja dogovor, da za investicije v javne zavode, ki se
financirajo iz državnega proračuna, polovico sredstev zagotavljajo občine. V praksi občine takšne obveznosti že doslej
niso bile sposobne uresničevati. To je tudi razlog, da traja
izvajanje investicijskih del na posameznih objektih tudi desetletje in več (ilustrativna je npr. izgradnja mariborskega gledališča), vsekakor pa predogo, da bi bilo mogoče zagotoviti
gospodaren, predvidljiv in nadzorljiv potek posamezne investicije. Posledica tega je, da država vsako leto zagotavlja
sredstva za manjše število kulturnih objektov, in da se prostorske zmogljivosti osrednjih javnih zavodov povečujejo
nesorazmerno realnim, strokovno verificiranim potrebam
področja ter ne zagotavljajo osnovnih delovno-prostorskih
pogojev v njih.

Sedanji skupni obseg zagotovljenih proračunskih sredstev
Republike Slovenije in lokalih skupnosti povzroča na
področju varstva nepremične kulturne dediščine nepremostljiv razkorak med dejansko potrebnimi in odmerjenimi sredstvi. V dani finančni situaciji je mogoče zagotavljati zgolj
kapilarno financiranje obnove spomenikov; to pomeni, da je
mogoče celo pri najbolj ogroženih in najkvalitetnejših spomenikih izvajati samo najnujnejše posege. Obnova mnogih kulturnih spomenikov tako traja desetletja; v tem času pa so na
njih potrebne ponovne obnovitvene intervencije, kar ustvarja
vtis nikoli dokončanih ter zato slabo vodenih obnov, s tem pa
tudi negativno razpoloženje do tistih, ki so prevzeli odgovornost za ohranitev in oplemenitenje slovenskega kulturnega
bogastva.

Že zaradi dejstva, da država zagotavlja le del sredstev, ki jih
javni zavodi potrebujejo za amortizacijo opreme in stavb,
zlasti pa zato, ker se sredstva za investicijsko vzdrževanje in
investicije že dalj časa realno znižujejo in ne dosegajo več
pred leti dosežene ravni, se povečuje pritisk javnih zavodov
na državo za zagotovitev sredstev za nakup opreme, investi- <
cijsko vzdrževanje in investicije.
V zadnjih petnajstih letih je bilo na področju kulture izvedenih
zelo malo večjih modernizacij; med izjemami je mogoče na
tem mestu izpostaviti nadzidavo muzejske stavbe na Prešernovi 20 v Ljubljani ter obnovo Cekinovega gradu. Novogradenj v zadnjem času skoraj ni bilo, saj so bili nekateri kulturnj
domovi in Cankarjev dom zgrajeni že pred letom 1980, svetli
izjemi zadnjega časa - Primorsko dramsko gledališče v Novi
Gorici in nova dvorana Slovenskega narodnega gledališča v
Mariboru, dograjeni, vendar še ne dokončani v letu 1994 - pa
ne moreta prikriti številnih perečih problemv v drugih okoljih,
s poudarkom na vse večji prostorski utesnjenosti osrednjih
zavodov na področju kulture.

Zaradi denacionalizacijskih postopkov je zastala prenova gradov, zaradi strahov iz preteklosti pa še ni stekel pravi pogovor
z lastniki ljudske arhitekture. Novi stanovanjski zakon ne
namenja več nikakršnih sredstev za prenovo stanovanjskih
objektov, ki so evidentirani del narodove kulturne dediščine,
še posebej pa je potrebno opozoriti na razmere, v katerih se
nahajajo spomeniki tehnične in druge kulturne dediščine.
2. Mednarodno primerjalno dosega slovensko knjižničarstvo
visoko strokovno raven v urejanju in poslovanju; osrednje
knjižnice so jo dosegle predvsem pri organizaciji poslovanja
in računalniškem omreževanju. Vendar pa slovenske knjižnice močno zaostajajo pri doseganju mednarodnih standardov, posebej pri letnem dotoku knjig na prebivalca in pri
prostorskih zmogljivostih. Veliki so tudi kadrovski problemi,
vendar se bo ta primanjkljaj počasi zmanjševal z uvedbo
rednega študija bibliotekarstva na Filozofski fakulteti v letu
1987/1988 ter dodatnega izobraževanja.

4. Ljubiteljstvo je skozi vso slovensko kulturno tradicijo predstavljajo temeljno podlago tako za splošen kulturni standard
ljudi kot za profesionalno kulturno produkcijo. B.rez te podlage si ni mogoče zamisliti nacionalne kulturne identitete;
zlasti zaradi tega ne, ker je ravno izjemno razvito in pluralistično kulturno ljubiteljstvo tisto, ki lahko konkurira močnim
vplivom tujih kultur. Slovenski model ljubiteljske kulture je
učinkovito prevzela npr. Nizozemska, ker je tam amerikanizacija dosegla že visoko stopnjo intenzivnosti in ji elitna kultura
ne more konkurirati.

Obisk v knjižnicah narašča iz leta v leto. Zlasti se povečuje
število obiskovalcev tako imenovane vzdrževane kategorije;
upokojencev, nezaposlenih, šolske mladine in študentov.

Uvajanje tržnega sistema je v največji meri prizadelo ravno
ljubiteljsko kulturo, zlasti v tistih okoljih, kjer obstajajo bele
liste profesionalne kulture, kar je več kot polovica slovenskega ozemlja.

Knjižnice sodelujejo pri uresničevanju cilja odprte družbe, pri
uresničevanju cilja kulturnega partnerstva In pri podpori tržnemu gospodarstvu. Seveda pa poleg vsega naštetega delujejo kot posredovalke kulturnih dobrin, znanja in vrednot.

Položaj ljubiteljske kulture je najbolj oslabila denacionalizacija prostorov, v katerih so imele različne oblike dejavnost
svoj domicil, ne da bi bilo izvajalcem za to potrebno plačevati
najemnine in so bile glede tega tudi subvencije za ljubiteljsko

V februarju 1994 sta Svet Evrope in Komisija Evropskih skupnosti pripravila posvet o načrtovanju razvoja knjižnic v srednji
in vzhodni Evropi. Sprejet je bil program aktivnosti na
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^javnost lahko sorazmerno nizKe. Zdaj morajo ljubiteljske
Kulturne skupine plačevati visoke najemnine novim lastnikom
Prostorov, matične občine pa ne premorejo dovolj finančnih
sredstev za kompenzacijo novonastalih potreb. Posledica je
razpad mreže ljubiteljskih dejavnosti, ki je do omenjenih sprememb delovala dovolj učinkovito, s tem pa tudi rapidno zniževanje že doseženega kulturnega standarda v posameznih
okoljih in opazno povečevanje razlik med razvitimi in manj
razvitimi sredinami.
Za
tiste finančne razreze, ki so jih občine Se sposobne obladov
ati, so zlasti materialni stroški ljubiteljev že zdavnaj previsoki. Ker ne razpolagamo z ustreznimi instrumenti, s pomočjo
Katerih bi presegli te izredne krizne razmere, nam grozi, da bo
amaterizem na področju kulture - v veliko škodo profesionalne kulture, kulturne identitete naroda in splošnega kulturnega standarda v obdobju tanzicije ter vzpostavljanja
novega ekonomskega in geografskega ustroja države Povsem onemogočen.

Predlagani zakon bo omogočil splošnoizobraževalnim knjižnicam permanenten dotok dodatnih sredstev, ki lahko pripomorejo k njihovemu približevanju mednarodnim IFLA standardom.
3. Glede na močno zaostajanje prostorskih zmogljivosti v
kulturi za ostalimi primerljivimi dejavnostmi, kamor je bila do
sedaj usmerjena pozornost države, je nujno zagotoviti
bistveno večje vlaganje v infrastrukturo osrednjih javnih zavodov na področju kulture,
kar jim bo omogočilo kvalitetno
delo. To pa je mogoče1 doseči le z dodatnimi sredstvi za
intervencijske namene. Ne gre pozabiti, da bo država za
osrednje zavode na področju kulture morala zagotoviti 100%
delež.
Nenazadnje bomo s tem omogočili tudi vsem kulturnim ustanovam, da participirajo pri državnih sredstvih s 50% deležem,
imeli pa bomo tudi zagotovljena sredstva za intervencijske
namene, kar je do sedaj predstavljalo problem.

Paradi
razlik v razvitosti posameznih krajev v Sloveniji prihaja
đ
o neizenačenosti pogojev, v katerih delujejo ljubiteljske skupine.
V nekaterih okoljih so pogoji za ljubiteljsko delovanje
r
elativno dobri, drugod pa se ljubiteljska dejavnost bori z
nerešljivimi problemi. Ob njih je težko upati na ustvarjanje
Konkretnih možnosti za enakomeren razvoj dejavnosti v
državi, kajti minimalni pogoji, v katerih bi brez večjih problemov delovalo slovensko ljubiteljstvo, pomenijo predvsem
osnovno varovalko za to, da se amaterizem in splošni kulturni
standard sploh ohrani. Takšne minimalne pogoje pa je
Potrebno - glede na trenutno dejansko stanje na tem
Področju - zavarovati, tam kjer že so in šele ustvariti v
okoljih, kjer tudi do sedaj niso bili zagotovljeni.

4. Oa bo lahko slovenska ljubiteljska kulturna dejavnost uresničevala svoje temeljne naloge, potrebuje stalen dotok finančnih sredstev. Te naloge so:
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih vrednot tudi zunaj večjih urbanih središč.
Ljubiteljska društva in organizacije so namreč v manjših krajih, med katere lahko prištevamo tudi večino novih občinskih
središč, skorajda edini nosilci kulturnega življenja, tako glede
produkcije kot posredništva. Zato jim je potrebno zagotoviti
minjmalne pogoje za delovanje, saj z volunterskim delom še
vedno pomenijo najcenejšo obliko zadovoljevanja kulturnih
potreb. To velja še posebno za tiste nove občine, ki se bodo
izoblikovale na gospodarsko in kulturno manj razvitih območjih. Le z minimalnim, vendar stalnim virom financiranja bo
torej mogoče zagotoviti enakomeren in enakovreden kulturni
razvoj v vsej državi.

B. PREDLOGI REŠITEV:
t. Ob siceršnjih prizadevanjih, podprtih z rednim proračunskim financiranjem varstva naravne in kulturne dediščine, ki
i'h pristojne strokovne službe usmerjajo v sprotno izvajanje
najnujnejših nalog s tega področja, obstajajo obsežne prepoznane potrebe po razširitvi in še posebej intenziviranju
saniranja
najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine
v
saj do tistea obsega in ravni, ki bi zagotavljala minimalno
stopnjo učinkovitega sprotnega varstva, ohranjanja in plemenitenja kulturnega bogastva, za katerega je država s svojimi
strokovnimi organizacijami dolžna skrbeti.

Ker je večina kulturnega dela pri Slovencih v zamejstvu, v
drugih evropskih in prekomorskih državah ljubiteljskega, je
tudi največ kulturnih vezi med rojaki prav med društvi tostran
in onstran meje. V zadnjem času stalno upadajo sredstva
naših društev za tovrstno sodelovanje, tako zdaj že tradicionalne vezi zlasti ob meji zamirajo. Zato bi bilo posebnega
pomena, če bi poleg pomoči slovenskim društvom po svetu
zagotovili stalno stimulacijo za tovrstne programe tudi na naši
strani.
- izvajanje kulturno vzgojnih in izobraževalnih programov

V del nacionalne kulturne dediščine, ki zahteva prednostno
obravnavo in čim hitrejšo sanacijo, saj ji drugače grozi izginotje, sodijo halštatske in latenske nekropole, objekti iz
antike in pozne antike, stvaritve srednjeveškega stenskega
slikarstva, zlati oltarji, podeželske katedrale in znamenja,
sakralni spomeniki, graščine, stara mesta - urbana naselja,
ruralna naselja, utrdbeni in obrambni spomeniki, spomeniki iz
zadnjih vojn na Slovenskem, muzej na prostem in druge
ogrožene dragocenosti.

Glede na to, da se v okviru rednega šolstva čedalje bolj
omejujejo možnosti za prostočasno kulturno udejstvovanje
otrok in mladine, so ljubiteljska kulturna društva in organizacije poleg glasbenih šol, ki pa so zopet vezane na večja
središča, edini nosilci kulturno vzgojnih in izobraževalnih
programov za te starostne kategorije. Prav tako z organizacijo
različnih izobraževalnih oblik za odrasle prispevajo k dvigovanju kulturnega standarda prebivalstva. Vsa ta dejavnost pa je
vezana na vodstvo strokovnjakov, ki morajo biti seveda
ustrezno nagrajeni in osnovne delovne pogoje ter pripomočke. Oelno se sredstva lahko zberejo s šolninami in kotizacijami, vendar ne v taki višini da bi bili ti programi dostopni
večini prebivalstva. V zadnjem času smo tudi priča povsem
komercialnim pobudam, ki pa ne dajejo pravih rezultatov,
predvsem pa so zopet večinoma omejene na večje centre.
Glede na to, da gre za izredno pomembne dejavnosti pri
spodbujanju kreativnosti in socializaciji, bi morali tudi zanje
zagotoviti stalen vir financiranja.

Povečan obseg sredstev, namenjenih za obnovo prioritetno
odbranih objektov kulturne dediščine, ki zahtevajo takojšnjo
pospešeno sanacijo ter njen čim hitrejši zaključek, bo omogočil ohranitev vrednot, ki ne pripadajo le Sloveniji, ampak so
del evropske in svetovne dediščine. Ne nazadnje je Republika
Slovenija odgovorna tudi pred zgodovino; lepoto, v katero se
bo s prenovljenimi zgodovinskimi in kulturnimi spomeniki
odela, pa bo morala znati obrniti tudi v svojo ekonomsko
korist, kajti ne le turizem, ampak tudi druge gospodarske
dejavnosti se bodo ob sklepanju poslovnih dogovorov utemeljeno sklicevale na tako pridobljen ugled svoje države.
2. Uspešen razvoj knjižničnih sistemov je odvisen od dveh
skupin naložb, v materialne vire (stavbg, opremo, knjižnično
gradivo) in v kadre, ki morajo delovati kreativno v spreminjajočem se okolju in se permanentno izobraževati.

- zagotavljanje možnosti za kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost
Ljubiteljska kulturna društva in organizacije omogočajo po
eni strani delovanje mladim, še ne uveljavljenim ustvarjalcem
in s tem odpirajo prostor novim vsebinam in oblikam ustvarjanja, po drugi strani pa v tej sferi delujejo vrhunski ansambli
klasičnih načinov (po)ustvarjanja in ohranjanja tradicij ljudske kulture.

Predlagamo, da država omogoči in uredi razmere na področju
knjižničarstva do ravni, ki bo vsaj približno primerljiva z mednarodnimi IFLA standardi, tako glede prostorskih pogojev,
sredstev za delo, kot tudi glede nakupa knjig po standardu za
letni dotok v knjižnice.
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Za te dejavnosti so nujni predpogoj strokovni vodje in mentorji z ustrezno izobrazbo in izkušnjami. V obdobju tranzicije,
predvsem sprememb v lokalni samoupravi, pa bo največji
problem prav zagotavljanje sredstev in pogojev za njihovo
delo. Zato bi bilo nujno zagotoviti pseben vir financiranja tudi
za ohranjanje kontinuitete strokovnega dela.

- Načelo dostopnosti do kulturnih dobrin čim večjemu Jtevilu ljudi.

Z zagotovljenim stalnim dotokom finančnih sredstev bodo na
področju slovenske ljubiteljske kulturne dejavnosti sanirani
njeni osnovni problemi. Ker so možnosti za delovanje ljubiteljev v nekaterih predelih države ugodnejše kot v drugih, bo
potrebno izvesti natančno analizo zatečenega stanja; njeni
rezultati bodo pokazali, kje lahko država koristno poseže v
avtonomna prizadevanja ljubiteljev in s tem vsaj ohrani standarde, ki so bili na tem področju pred časom že doseženi.

- Načelo nadgrajevanja že uveljavljenih sistemskih rešitev
na področju kulturnega razvoja.

- Načelo izenačenih možnosti delovanja ljubiteljev kulture v
različnih regijah, ki izhajajo iz pravice vsakogar, da se aktivno
udeležijo ustvarjalnih kulturnih procesov.

- Načelo primerljivosti vrednotenja nacionalnega kulturnega
bogastva z vrednotenjem v drugih državah.
III. FINANČNE POSLEDICE
Skupna vrednost realizacije predlaganih programov znaša
12.090 milijonov SIT. V posameznem letu predvideni znesek
ne bi smel preseči vrednosti 2.100 milijonov SIT in ne bi moga'
biti nižji od 1.700 milijonov SIT.

Čeprav gre v večini obravnavanih primerov za tradicionalne
oblike kulturnih dejavnosti, na katerih se je izoblikovalo slovenstvo, mora tudi ljubiteljska kultura ujeti korak s časom. Tu
je predvsem mišljena ustrezna tehnična opremljenost posameznih kulturnih centrov, ki z njo še vedno ne razpolagajo, in
ki bo lahko bistveno izboljšala predvsem sodobneše realizacijske pa tudi organizacijske možnosti njihovega delovanja.

Z zakonom je predlagana obremenitev republiškega proračuna od leta 1997 do leta 2002 in sicer:
- za program sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših
objektov kulturne dediščine skupaj 4.200 milijonov SIT;

Osnovne možnosti za ustvarjanje in poustvarjanje na
področju ljubiteljske kulture ter vsaj osnovna možnost razpolaganja s sodobnejšo tehnično opremo bosta šeie v perspektivi omogočili tudi vzpostavitev boljših povezav med slovenskimi ljubitelji in s tem vplivali na večjo duhovno enotnost
naroda. Hkrati bo ponovno vzpostavljen most med ljubiteljsko
in profesionalno kulturo, s tem pa bodo širše odprte poti
razvoja tudi na področjih, kot sta gospodarstvo in zlasti turizem, ki bosta po nakazanih trendih v lastnem razvoju s kulturnimi dejavnostmi vedno bolj povezana.

- za program približevanja mednarodnim standardom za
splošnoizobraževalne knjižnice skupaj 2.400 milijonov SIT;
- za program ureditve osnovnih prostorskih pogojev za
nekatere osrednje javne zavode na področju kulture skupaj
4.290 milijonov SIT;
- za program ohranjanja dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanja razvojnih standardov po regijah
skupaj 1.200 milijonov SIT.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
A. Cilji, ki jih želimo doseči s predlaganim zakonom, so:

Dodatna sredstva bi obremenjevala proračun v povprečni
vrednosti 0,11% bruto družbenega proizvoda.

- zagotoviti pravno podlago za uresničitev nekaterih temeljnih razvojnih programov na področju kulture;

Priložen je pregled dinamike izplačevanja proračunskih sredstev za naštete namene od leta 1997 do 2002.

- preseči dejansko stanje nezadostne skrbi za narodovo
kulturno bogastvo;

1.člen

- pospešiti in podpreti kulturno ustvarjanje ter - posledično
- z njimi povezane gospodarske panoge;

S tem zakonom so določeni nekateri nujni razvojni programi
Republike Slovenije na področju kulture, obseg potrebnih
sredstev za njihovo izvedbo, viri sredstev in način njihovega
zagotavljanja.

- razrešiti prostorsko stisko nekaterih pomembnih kulturnih
ustanov in vzpodbuditi še drugačne oblike kulturne ustvarjalnosti;

2. člen

- izboljšati dostopnost knjige najširšemu krogu bralcev in
zmanjšati razkorak med mednarodnimi standardi in dejanskim stanjem na področju knjižničarstva;

Programi iz prejšnjega člena so:

- ohraniti doseženi standard v razvoju ljubiteljske kulture in
zmanjšati razlike med posameznimi okolji;

1. sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov
kulturne dediščine,

- sprejeti rešitve, ki so primerljive in uskaljene z dosedanjim
načinom reševanja podobnih problemov na drugih področjih
t.im. družbenih dejavnosti.

2. približevanje mednarodnim standardom za splošnoizobraževalne knjižnice,
3. ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture,

B. Predlog zakona temelji na naslednjih načelih:
- Pravica do kulture je naravna in človekova pravica: država
mora varovati temeljne kulturne vrednote, s katerimi upravlja
na podlagi pooblastila svojih državljanov, tako da ohranja in
neprestano presega že doseženo raven kulturnega razvoja.

4. ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in
izenačevanje razvojnih standardov po regijah.

- Načelo upoštevanja interesov skupnosti: narod se svetu
predstavlja kot kultivirana entiteta sodobne civilizacije, ki jo
določa njegovo razmerje do kulturnih spomenikov preteklosti
in do ustvarjalnosti kot aktualnega kulturnega fenomena prihodnosti.

Republika Sloveija bo za uresničitev programov iz prejšnjega
člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1997 do leta
2002 zagotavljala sredstva v skupni višini 12.090.000.000
tolarjev po cenah na dan 1. septembra 1995.

3. člen

V posameznem letu znesek praviloma ne bo presegal
2.100.000.000 tolarjev po cenah na dan 1. septembra 1995 in
ne bo manjši od 1.700.000.000 tolarjev po cenah na dan 1.
septembra 1995.

- Ustavno načelo skrbi države za ohranjanje naravnega
bogastva in kulturne dediščine ter ustvarjanje možnosti za
skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije.
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5. člen

Sredstva iz prejšnjega odstavka se oblikujejo v proračunu pod
Posebno postavko ministrstva, pristojnega za kulturo.

Letni finančni načrt za uresničevanje programov, določenih v
2. členu tega zakona in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 3.
člena določa Vlada Republike Slovenije.

4. člen

6. člen

Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev programov,
določenih v 2. členu tega zakona, zagotovila v državnem
Proračunu.

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

razvojnih standardov po regijah na področju ljubiteljske kulture - pa odpirata možnost ustvarjalnega pristopa v kulturno
življenje najširšemu krogu Slovencev. S predlaganimi razvojnimi programi država odpira perspektive in možnosti mladim
generacijam, da bodo lahko razpolagale z ohranjenim in celo
oplemenitenim kulturnim bogastvom ter razmišljale in ustvarjale v duhu visokih kulturnih pridobitev časa. Država in narod
nimata pravice spodkopavati svojih kulturnih temeljev, iz
česar izhaja njuna dolžnost, da morata skrbeti za svoje kulturno bogastvo, ki je del evropske in svetovne kulture.

dlog zakona temelji na štirih vsebinskih programih, ki so
**snovani na večletnih analizah in soočenjih s praktičnimi
kavami ter spremljanju potreb razvoja v kulturi. Zagotavlja"/8 sredstev za te programe je nujno zaradi dolgoletnega
Postajanja vlaganj na tem področju, ki se odraža v propadahu nacionalnega kulturnega bogastva in upadanju narodove
kulturne zavesti. Vloga države ni le v ohranjanju in vzdrževanih doseženega stanja v kulturnem razvoju, ampak tudi zago'tvljanju potrebnih pogojev za preseganje dejanskih razmer v
hlturi in skrbi za ohranitev in razvoj najnujnejših dobrin
kulturnega značaja - od spomenikov kulturne dediščine do
kulturnih dejavnosti, ki se jih udeležujejo široki krogi prebivalstva.

V prilogi je podan pregled predvidenih obremenitev republiškega proračuna za izvedbo nekaterih nujnih razvojnih programov na področju kulture. Predlog omogoča izvedbo predlaganih programov v šestletnem obdobju od leta 1997 do
2002, pri čemer skupna vrednost teh programov znaša 12.721
milijonov SIT. Programi se vsebinsko sicer navezujejo na
redno dejavnost v kulturi, vendar izvzemajo prioritetne
naloge, za katere velja, da bi odlaganje njihove realizacije v
nepredvidljivo ter »bogatejšo« prihodnost povzročilo nepopravljivo škodo ali pa jo po nepotrebnem bistveno podražilo,
hkrati pa prikrajšalo kulturno javnost za dostopnost do
pomembnega dela kulturnih dobrin. Zato tvorijo zaokroženo
celoto, za katero se sredstva zagotavljajo zunaj rednega
obsega financiranja. Dodatna sredstva bodo v tem obdobju
obremenjevala proračun Republike Slovenije v višini 0,11%
bruto družbenega proizvoda Republike Slovenije v posameznem proračunskem letu. Konkretna letna obremenitev je razvidna iz priložene tabele. Dodatna sredstva predstavljajo
12,9% letnih proračunskih sredstev, predvidenih za področje
kulture v letu 1995.

^ogram sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objek'°v kulturne dediščine je potrebno realizirati predvsem zato,
"8 preprečimo nadaljnje nepopravljivo propadanje nekaterih
^pomembnejših nacionalnih spomenikov ob upoštevanju
3
Poznanja, da njihovi lastniki, upravljalci oziroma krajani ne
Korejo
nositi finančnih bremen za njihovo obnovo, država
Pa
je v minulih letih za te programe namenjala odldočno
lemalo proračunskih sredstev. Program investicij za uredi'®v osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne
'svode s področja kulture je odgovor na prostorsko stisko, v
kateri so nekatere osrednje kulturne ustanove prisiljene izvaliti dejavnost, ki jim jo je naložila država. Ocenjujemo, da v
"bsegu dosedanjega rednega proračunskega financiranja teh
"sjavnosti pričujoče problematike nikakor ne bo mogoče
rešiti. Oba kulturno-socialna programa - približevanje
Mednarodnim standardom za splošno izobraževalne knjižne ter ohranjanje dosežene stopnje razvoja in izenačevanje

Zaradi lažje preglednosti so predvidene akcije porazdeljene v
naslednje sklope:

PRILOGA 1:
sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših
objektov kulturne dediščine

I. ARHEOLOGIJA: Prazgodovina, halitatske In latentke
nekropole, antika in pozna antika
50.000.000 SIT/letno

Predlagani zakon je naravnan razvojno in nakazuje možnosti
Za prekinitev nesprejemljivega stanja, v katerem niti ni več
mogoče ohranjati dosežene ravni, ampak so pristojni subjekti
•ahko le nemočne priče propadanja strokovno prepoznanih
najdragocenejših nacionalnih kulturnih spomenikov. Večji
Interes za varstvo kulturnih dobrin, ki se naj bi izkazal v tem
Zakonskem okviru kot zagotovitev realnejših možnosti za uveljavljanje tovrstnih načrtov, bo predvidoma omogočil kvalitativni preskok, ki ga želi Slovenija - po zgledu evropskih in
"inogih drugih držav - izvesti v odnosu do lastnega kulturnega bogastva. Brez temeljitih posegov v stanje, v kakršnem
se nahaja nacionalna napremična kulturna dediščina, je
možno
le spremljati in neučinkovito upočasnjevati proces
r
azpadanja dragocenih objektov.

- Toncov grad, poznoantična naselbina, 5. - 6. stol., nad
Kobaridom.
- Mitrej Rožac (Črnomelj),
- Rifnik (Šentjur)
Našteta arheološka nahajališča so izrednega pomena za razumevanje kontinuitete poselitve slovenskega prostora. V
prvem primeru gre za novo odkrito, izredno bogato in izjemno
dobro ohranjeno naselje v zahodni Sloveniji (slovenski Pompeji); pri drugih dveh pa gre za dokončanje izkopavanj oziroma za njihovo konserviranje in prezentacijo.
II. STARA MESTA: urbana naael)a

V okviru šestletnega projekta se predlaga realizacijo naslednjih sklopov akcij na osnovi izbora posameznih zavodov
VNKD, podprla pa jih je tudi strokovna komisija v sestavi:
akademika prof. dr. Emiljana Cevca in dr. Marjana Slabeta s
strani Ministrstva za kulturo ter prof. dr. Sergij Vrišar in doc.
dr. Andrej Kropej s strani RKC. Predlagane akcije so sestavni
in prednostni del nacionalnega programa na področju varovanja in obnove kulturne dediščine.

130.000.000SIT/letno

- Ljubljana, Škofja Loka, Krško;
- Kamnik, Radovljica, Tržič;
- Ptuj (rekonstrukcija Minoritske cerkve sv. Petra in Pavla);
- župnišče Laško;
- Brežice (grajska kašča), Novo mesto (niz hiš od Breg št. 1
do 25, Kapiteljska cerkev s kaščo);
- Piran, Koper (Pretorska palača, Armerija, Foresterija).
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Z novim stanovanjskim zakonom je bil ukinjen »stanovanjski
sklad«, ki je povsem preprečil uspešno prenovo v starih mestnih jedrih. Vsled tega so bila na večini objektov konservatorsko - obnovitvena dela prekinjena, kar ima za posledico, da
se na teh občutljivih spomenikih povzroča velika škoda.

- ž.c. na Muljavi, p.c. Crngrob pri Šk. Loki, jezuitska c. sv
Jožefa v Ljubljani, p.c. sv. Ahaca nad Turjakom, p.c. sv. Petri
Dvor pri Polhovem gradcu, p.c. sv. Mihaela in župnišče PoloK
pri Kočevju, ž.c. sv. Radegunde - Strume njive, p.c. sv
Miklavž - Kureno nad Vrhniko;
- p.c. sv. Duha Črnomelj, Tri fare pri Metliki.

Pri Kamniku, Tržiču in Radovljici gre za nadaljevanje konservatorskega programa in revitalizacije; pri Ptuju, Škofji Loki in
Piranu gre za izvajanje programa v okviru skupnosti »starih
mest«.
III. TRŠKA IN VAŠKA NASELJA:
-

Vštete niso cerkve, katerih obnova se bliža h koncu.
Vseh cerkva v Sloveniji je več kot 2000, med temi je cca. 1400
podružnih cerkva. Poleg gradov in graščin, so prav podružne
cerkvice tiste, ki skupaj s kozolci tvorijo izjemno podobo
slovenske krajine.

130.000.000 SIT/letno

Vipavski Križ, Goče, Štanjel;
Koštabona;
Kropa;
Višnja Gora, Kostanjevica na Krki, Železniki.

VI. TRDNJAVE KULTURE: samostani

- samostanski kompleks v Stični, Kostanjevica;
- Kartuzija Žiče in cerkev v Špitaliču, samostan in cerkev <
Olimju, Nazarje;
- ženski samostan v Radljah ob Dravi, samostan Studenic«
pri SI. Bistrici, Minioritski samostan Maribor;
- Minioritski samostan v Piranu, Frančiškanski (glagoljaški)
samostan in cerkev v Kopru (sedanji zapori).

Podobni razlogi kot pri starih mestih veljajo tudi za trška in
vaška naselja; razlika je le v tem, da so bila ta v preteklosti
deležnae še manjše strokovne in denarne podpore.
IV. GRAŠČINE:

50.000.000 SIT/letnO

180.000.000 SIT/letno

- Vogrsko, grad Kozlov rob v Tolminu, Lanthierjev grad
Vipava, Grad v Premu, VVindisgretz - Planina pri Rakeku,
Predjamski grad v Postojni;
- Škofja Loka, Ponoviče pri Litiji, Tabor Cerknica, Kostel,
Bokalce - Vič, Kodeljev grad v Ljubljani, Grad Goričane Medvode, Mestni grad Ribnica, grad Leskovec pri Krškem,
Mestna graščina Logatec;
- Hmelnik pri Novem Mestu, Grad Pišece pri Brežicah, Grad
Trebnje;
- Kamen pri Begunjah, Brdo pri Lukovici, Jablje pri Trzinu,
Grad Altgutemberg nad Bistrico pri Tržiču;
- Knežji dvorec Celje, Novo Celje pri Žalcu, gradič Švarcenštajn pri Velenju, Podsreda, grajski kompleks v Sevnici;

Po svoji gradbeni kompleksnosti ter zgodovinski pomembnosti se samostani lahko primerjajo z pomembnejšimi graščinami. V večini primerov zapletenost spomeniške prenove i"
ohranjanja presega zmogljivosti samostanske skupnosti. Zato
so potrebna znatnejša vlaganja v njihovo sanacijo in prezentacijo; še toliko bolj v tiste, ki ne služijo več prvotnemu
namenu, ker so še bolj ogroženi.
VII. SAKRALNI SPOMENIKI: oprema

50.000.000 SIT/letnO

- vse razglašene stolne, kapitaljske, proštijske, mestne
cerkve;
- Stolna cerkev v Piranu;
- Ljubljanska stolnica
- oprema ž.c. v Ljutomeru;

- Grad Negova, Ormoški grad, Grad v Gradu, razvaline gradu
Vodriš pri SI. Gradcu.
Nekoč je bila to dežela 1000 in več gradov, ki so zaradi
spremenjenih razmer sredi preteklega stoletja v večini primerov izgubili gospodarsko osnovo za nadaljnje življenje. Zaradi
posledic 2. svetovne vojne ter tovrstnim spomenikom izrecno
ne naklonjenega povojnega časa (požig 20 izredno kvalitetnih
graščin z vso opremo) lahko danes govorimo le še o približno
200 gradovih in nekaterih ruševinah.

Pri teh spomenikih se nahaja dragocena notranja oprema, ki
pa v večini primerov ni več liturgično uporabna in zato nezadržno propada; ali pa gre zaradi izjemnosti za strokovno
prezentacijo enega izmed likovnih obdobij v celotnem ambientu in je vsled tega potrebno elemente drugih obdobij
ustrezno konservirati in prezentirati na drugem prostoru.

Zaradi izredne gradbene zahtevnosti in skromnih denarnih
sredstev za njih ohranjanje in prenovo se prav na teh spomenikih najbolj zrcali nemoč spomeniškovarstvene službe.
Nemalokrat se zgodi, da so že začeta dela, ki »odprejo«
substanco spomenika, prekinjena; prekinitve del pa povzročijo še hitrejše, nemalokrat nepopravljivo propadanje (npr.
Kozlov rob, čigar restavriranje ruševin se je pričelo leta 1964
in isto leto tudi prekinilo, je zaradi odstranitve zaščitne
zemeljske plasti pričel še hitreje propadati).

- furlanske freske, istrska šola, freske Jerneja iz Loke, fresk«
Janeza Ljubljanskega, Janeza d'Aqvila, ter freske drugih gotskih in renesančnih slikarjev;
- freske Oualie in drugih baročnih slikarjev;
- profane grajske in mestne freske (Švarcenstein, Smlednik);
- dediščina Toneta Kralja (40 poslikanih cerkva ob zahodni
meji od Trente do Dekanov pri Kopru - Soča, Breginj, Volče.
Mengore, Most na Soči, Šentviška gora, Šmartno v Brdih.
MirenSki grad, Vrtojba, Avber, Tomaj, Lokev, Hrenovice, HBistrica, Podgraje, Hrenovice, Slivje, Dekani);

VIII. FRESKE: stensko slikarstvo

V. PODEŽELSKE KATEDRALE: »cerkvice«
150.000.000 SIT/letno

- freske Avgusta Černigoja v zahodni Sloveniji (Knežak, Bač.
Grahovo).
50,000.000 SIT letno
IX. LESENA PLASTIKA: zlati oltarji

- romanske, gotske in baročne podružne cerkvice;
- nekdanje grajske kapele ob graščinah;
- znamenja.
Predlog statične sanacije in konservacije vseh obpotnih znamenj in kapelic z restavracijo fresk ter izdelavo poliesternih
kopij plastik zaradi čedalje večjega obsega kraj.

Zlati oltarji ali širše gledano lesena baročna plastika (seznam
zajema več kot 1500 resno ogroženih zlatih lesenih oltarjev
podružničnih cerkva v vseh treh škofijah), ki v mnogih primerih zaradi ogrevanja in drugih klimatskih sprememb še hitreje
propadajo zaradi gnitja in črvojedosti. Izjemno ogroženih je
okoli 300 oltarjev, kar je ob sedanjem tempu 1 -2 letno katastrofa za ta del opreme. Nujna je takojšna širša akcija: specializacija srednješolskega kadra rezbarjev - restavratorjeV,1
nujen nakup treh vozil, ki imajo laboratorij in delavnico
možnostjo zaplinjevanja črvojedih oltarjev.

- p.c. Marija Alietska Izola, p.c. sv. Štefana v Zanigradu;
- p.c. sv. Roka s Kalvarijo Predenca v Šmarju pri Jelšah;
- sv. Ana in sv. Bolfenk na Lešah (Ravne), ž.c. sv. Nikolaja v
Vuzenici, sv. Duh pod Ojstrico - Dravograd, župna cerkev in
župnišče v Benediktu - Lenart;
- p.c. sv. Egidija v Svetem pri Sežani;
- p.c. sv. Janeza Bohinj, p.c. sv. Primoža nad Kamnikom, p.c.
sv. Valentina na Limbarski gori;
poročevalec, št. 17

15.000.000 SIT letno

Takoj bi morali začeti z obnovo naslednjih oltarjev:
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večini primerov zaradi počasi in razdrobljeno pritekajočih
finančnih sredstev traja tudi po več desetletij in je vsled
takega postopka pogosto potrebno ponovno popravljati že
nekoč delno obnovljeno stavbno dediščino.

~ Neblo in Golo brdo na Goriškem;
"" Pri sv. Tilenu v Repnjah, na Križni gori nad Šk. Loko, pri sv.
Marjeti v Žlebeh in v Ribjeku pri Osilnici;
~ Stražni vrh, Ponikev, Kogel, Šmarješke toplice, stranski
oltar v Lopati.

PREGLED OBREMENITVE REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA PO
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE
NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V
KULTURI
(v mio SIT)

*•n UTRDBENI IN OBRAMBNI SPOMENIKI: protlturškl tabori
srednjeveška obzidja
67,500.000 SIT letno
* obrambni sist. I. svet. vojne na Krnskem pogorju;
"s tabor Cerovo;
Kubed-tabor, Grad Socerb, Gradln utrdba;
*■ spomeniki NOB (bolnica Franja, tiskarna Slovenija - Voj"<o, Baza 20 - Kočevski rog).
XI-TEHNIČNI SPOMENIKI:

NAMEN
1997 1998 1999 2000 2001 2002 SK.
1. Sanacija najbolj ogroženih
in najkvalitetnejših objektov
kulturne dediščine
Predlog zakona
700 700 700 700 700 700 4,200

67,500.000 SIT letno

" Stara Sava na Jesenicah;
r Kamniti mostovi na Mirni, Bistrici pri Mokronogu in pri
»entrupertu;
~ Idrijski rudnik (jašek Frančiške, Antonijev rov, Prizivnica,
'"dniška kapela), grad Gewerkenek;
~ Mežiški rudnik;
" stara termoelektrarna Ljubljana;
" vsi še delujoči vodni mlini in vodne žage.

PRILOGA 2:
PRIBLIŽEVANJE MEDANRODNIM STANDARDOM ZA
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE KNJIŽNICE
28-splošnoizobraževalnih knjižnic ne dosega mednarodnega
normativa glede prostoroskih pogojev niti do polovice. Samo
9 knjižnic dosega normativ povprečne skupne površine na
tisoč prebivalcev. V povprečju knjižnice razpolagajo s skupno
površino 47.288 kvadratnih metrov, kar znaša 23,3 kvadr.
metra knjižničnega prostora na tisoč prebivalcev, normativ pa
je kar za 5 kvadr. metrov na tisoč prebivalcev večji. Od 231
milijonov SIT, kolikor bi na leto potrebovali za ureditev prostorov in opreme knjižnic, je zagotovljenih le 81 milijonov SIT.
Razlika, ki znaša 150 milijonov SIT letno, se odraža najprej v
stopnji duhovnega razvoja prebivalstva, primerjava z ustreznimi razmerami v svetu pa meče senco na našo državo, ki na
tem področju za državami, s katerimi se hoče primerjati,
evidentno zaostaja.

P& naglem tehnološkem razvoju in opuščanju posameznih
'Austrijskih programov se pojavlja novo vprašanje tehnične
dediščine, ki ni samo izziv stroki, pač pa vsej družbi.
XII. MUZEJ NA PROSTEM: Skansen

60,000.000 SIT letno

" Uj Tamas - Lendava (vinogradniški) in situ;
- Lovrenc na Pohorju, Rdeči breg 30, Puša 36 (občina Ruše),
'n Vukovski dol 18 (občina Pesnica);
" Brdo pri Kranju (regionalni);
- Breginj (beneška arhitektura - popotresni);
"" ljudsko stavbarstvo in situ v naseljih (Drašiči in Žumiči Metlika);
- etnološki kompleks in situ (občina Šentjur);
- ter vse spomeniško razglašene in varovane stavbe ljudskega stavbarstva in situ.

Mednarodni IFLA standardi za letni dotok knjig predvidevajo
250 knjig na 1000 prebivalcev. Slovenski standard je znižan in
predvideva 200 knjig na 1000 prebivalcev; to pomeni, da bi
morale knjižnice letno kupiti skoraj 400.000 knjig. Letni nakup
knjig financirata država in občina, ki sta skupaj uspeli zagotoviti v zadnjih letih naslednji odstotek: leta 1990 - 70% standarda, leta 1991 - 53%, leta 1992 - 47% in leta 1993 - 49%. S
padanjem realne kupne moči prebivalstva bi morala država
sorazmerno povečevati sredstva, vložena v nakup knjig za
izposojo. Po podatkih Zavoda za statistiko RS je v letu 1993
povprečno slovensko gospodinjstvo za nakup knjig porabilo
le 0,4% svojega proračuna - kar je skoraj trikrat manj, kot je
namenilo za RTV naročnino. Za nakup knjižnega gradiva po
standardu letnega nakupa v splošnoizobraževalnih knjižnicah
ter nakup gradiva za Narodno in univerzitetno knjižnico bi
morala država vsako leto zagotoviti 924 milijonov SIT; od tega
je za leto 1994 zagotovila le 240 milijonov.

Slovenija
je edina srednjeevropska država, ki svojega »Skana
6na<. oziroma muzeja ljudskega stavbarstva še nima, četudi
Jo prizadevanja zanj stara že skoraj 60 let. Zaradi izjemno
Jltrega spreminjanja načina življenja na podeželju ter pospešenega propadanja ali bolje rečeno izginjanja lesene ljudske
8r
Vshitekture, se nahajamo pred veliko in nujno nalogo: rešiti
aj nekaj primerkov posameznih tipov ljudske arhitekture za
v
8ako območje. Zato govorimo o mreži muzejev na prostem.
predvideni okvirni razrez je možno med potekom akcije vsako
'»to spreminjati glede na večjo zahtevnost obnove posameznih zvrsti spomenikov.
Vsekakor imajo pri izboru prednost tisti spomeniki, ki so
Umetnostno zgodovinsko bolj pričevalni. Pomemben kriterij
le tudi ogroženost oziroma zanemarjenost njihove obnove in
y
zdrževanja zaradi pomanjkanja sredstev ali pa ne dovolj
v
elikega zanimanja za določene zvrsti spomenikov v preteklosti. Mnogi izmed njih pa so na svoji pričevalnosti pridobili tudi
Jaradi novih dognanj oziroma njihovega drugačnega vrednotenja ter odnosov v okolju samem.

Predlagani zakon predvideva postopen dvig omenjenih standardov do leta 2000 na tisto raven, ko bodo primerljivi z
mednarodnimi IFLA standardi. Slovenija bo lahko z zagotovitvijo boljše ponudbe knjig v splošnoizobraževalnih knjižnicah
zadovoljila naraščajoči interes bralcev po dostopnosti knjig in
drugega knjižničnega gradiva, s tem pa zmanjšala dolgoročne negativne posledice vse manjšega nakupa knjig, ki se
že kažejo v vse slabšem položaju slovenske knjige in slovenskega avtorja. Knjiga je namreč obremenjena še s 5% prometnim davkom, s čimer bo država v letošnjem letu po oceni
zbrala 780 milijonov SIT. Z zakonom bomo dosegli sprejemljivo stanja v slovenskem knjižničarstvu tudi glede urejenosti
in ustreznosti prostorskih pogojev njegovega delovanja. Tako
bo dvig omenjenih standardov tista postavka, ki ne bo le
vzdrževala stopnje kultiviranosti prebivalstva na dosedanji
ravni, ampak jo celo zvišala.

Jo potrjuje dejstvo, da v zadnjih treh letih prijave na razpise
Ministrstva za kulturo šestkratno presegajo višino razpoložljivih sredstev namenjenih za obnovo spomenikov oziroma kulturne dediščine. Lastniki, upravljalci oziroma krajani kažejo
Povečano zanimanje in pripravljenost za njihovo obnovo,
tato so tudi sami pripravljeni v večini primerov z lastnimi
sredstvi
in svojim delom zagotoviti potreben 50% delež, saj
y
aliko
število
občin v pričakovanju nove lokalne samouprave
1,6
pokaže več takega razumevanja kot nekoč.

Dinamika financiranja približevanja mednarodnim standardom za splošnoizobraževalne knjižnice je podana v nadaljevanju in ustreza prioritetnim potrebam po ustreznem urejanju
tega sklopa vprašanj.

Glede na razmerje med prijavami v zadnjih treh letih ter
Razpoložljivimi
sredstvi ugotavljamo primanjkljaj cca.
1
-200,000.000 SIT letno. Poleg tega pa zastavljena prenova v
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i
Dinamiko teh investicij in intervencijskih namenov podajami Pc
v nadaljevanju; iz nje izhaja tudi prioritetno obravnavanji ni
posameznih sestavnih delov programa v skladu z ugotovijo
nimi stopnjami nujnosti predlaganih posegov za vsakega od
javnih zavodov, ki so vključeni v program.

PREGLED OBREMENITVE REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA PO
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE
NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V
KULTURI
(v mio SIT)

Sredstva po zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere
nujne razvojne programe Republike Slovenije v kulturi - za
ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje
javne zavode s področja kulture (v mio SIT)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 SK.
NAMEN
2. Doseganje mednarodnega standarda za splošnoizobraževalne Knjižnice
250 300 350 400 500 600 2,400
Predlog zakona

NAMEN
1997 1998 1999 2000 2001 2002
1. Nove investicije:
- Prirodoslovni muzej S. - gradnja
100 100 100 100 100 100
- Slovenski etnografski m. - novi p.
150 100
50 100
- SNG Drama Ljubljana - prenova
100 150 110
- SNG Opera in balet Lj. - prenova
100 200 210
- Filmski studio oprema prostorov
40
40
40
40
40
40
- depoji za kult. zavode
50
40
40
40
40
- Arhiv Maribor prizidek
100 100, 120 150
- Arhiv Celje - prizidek
50
50
80
40
2. Drugi prostori
v kulturi
120 120 120 120 100 100
3. Intervencijski
nameni
100 100 100 100 100 100
SKUPAJ 1.-3.
710 700 740 740 700 700

PRILOGA 3:
UREDITEV OSNOVNIH PROSTORSKIH POGOJEV ZA
NEKATERE OSREDNJE JAVNE ZAVODE S PODROČJA
KULTURE
V letu 1994 zagotavlja država za javne zavode, katerim financira redno dejavnost, samo 48% predračunske vrednosti za
amortizacijo opreme in samo 12% predračunske vrednosti za
amortizacijo stavb. V letu 1993 je zagotavljalo le 30% predračunske vrednosti za amortizacijo opreme in 3% predračunske
vrednosti za amortizacijo stavb. Takšen obseg financiranja
najosnovnejših potreb javnim zavodom na področju kulture
onemogoča celo enostavno reprodukcijo osnovnih sredstev.
Delež proračunskih sredstev za kulturo, namenjenih za investicije, pa ne zadošča hitro naraščajočim potrebam po novih
investicijskih sredstvih na področju kulture. Leta 1993 je
država iz proračuna namenila za investicijsko vzdrževanje 120
milijonov SIT, za nadaljevanje že začetih investicij pa 327
milijonov SIT, kar je skupaj le za 86 milijonov SIT manj, kot je
načrtovanih sredstev za te namene v letošnjem letu. Dodatna
proračunska sredstva bi na podlagi novega zakona zagotovila
možnost novega investiranja, v okviru katere bi že leta 1997
zagotovili dodatnih 710 milijonov SIT.

V letih 1997-2002 - skupaj 4,290
PRILOGA 4:
OHRANJANJE DOSEŽENE STOPNJE RAZVOJA
LJUBITELJSKE KULTURE IN IZENAČEVANJE RAZVOJNIH
STANDARDOV PO REGIJAH

S temi sredstvi bi lahko zaustavili proces rapidnega padanja
prostorskih zmogljivosti v kulturi pod eksistenčno raven
dejavnosti na posameznih področjih ter rešili prostorsko stisko, v kateri se nahajajo nekatere osrednje slovenske kulturne
ustanove. V stavbi na Prešernovi 20 v Ljubljani se nahajajo
trije nacionalni muzeji v razmerah skrajne prostorske stiske,
kar jim onemogoča opravljanje z zakonom določenih dejavnosti. Zato je nujno zagotoviti ustreze prostore za Prirodoslovni muzej Sloven|je v Biološkem središču in za Slovenski
etnografski muzej v bivši vojašnici na Metelkovi v Ljubljani;
Narodnemu muzeju in Moderni galeriji pa zagotoviti tudi
prostore za depoje prav tako v bivši vojašnici na Metelkovi v
Ljubljani. Velika dvorana SNG Drame na Erjavčevi 1 v Ljubljani je bila nazadnje delno obnovljena leta 1978. Vendar
nefunkcionalna razporeditev prostorov v zgradbi ne ustreza
več potrebam, ki so eminentne sodobnemu gledališču, zato je
potrebna celovite obnove. Stavba SNG Opera in balet Ljubljana je bila zgrajena v preteklem stoletju, tako da je lahko
sprejela 1000 gledalcev, sedaj pa je v njej 600 sedežev. Poleg
drugih pomanjkljivosti, ki izvirajo iz arhitektonske in infrastrukturne dotrajanosti ter tehnične zastarelosti tudi akustične zmožnosti ne ustrezajo večini opernih del, nastalih v
zadnjih 140 letih. Zato je v prvi fazi potrebna temeljita prenova
operne hiše.

Ljubiteljska kultura je najbolj avtonomna veja kulturnih dejavnosti v državi. Zaradi nizke stopnje institucionaliziranosti kulturniških prizadevanj v tej sferi država s financiranjem ljubiteljske kulture doslej ni bila opazno obremenjena. Skromno
finančno breme za omogočanje te dejavnosti so praviloma
nosile občine, ki so hkrati skrbele za osnovne pogoje opravljanja te dejavnosti. Spremenjene razmere v državi so tudi
ljubiteljsko dejavnost postavile pred številne probleme, ki se
bodo v predvidenih procesih nadaljnjega lastninskega preoblikovanja in novega ustroja lokalne samouprave samo še
stopnjevali, prizadeti in njihovo matično okolje pa jih ne bodo
zmogli razreševati. Med drugim opozarjamo zlasti na novonastale prostorske probleme, vezane na denacionalizacijske
postopke, na katere ljubiteljska kultura, zgolj prepuščena
lokalnim skupnostim, ne bo našla zadovoljivih odgovorov.
Država bo sicer na tem področju predvidoma intervenirala z
ustanovitvijo posebnega sklada za ljubiteljsko kulturo, preko
katerega bi bilo mogoče izvajati tudi programe zavarovanja in
izenačevanja osnovnega kulturnega standarda na tem
področju. Z njegovo pomočjo bo država lahko zagotovila tudi
učinkovit, gospodaren in transparenten transfer zanje namenjenih proračunskih sredstev.

Problem Pokrajinskega arhiva v Mariboru in Zgodovinskega
arhiva v Celju so zlasti premajhni in neprimerni depojski
prostori. Tako je onemogočeno prevzemanje arhivskega gradiva. V Mariboru je zaradi velikega števila stečajev bistveno
povečan dotok gradiva, pa tudi sicer se na terenu pojavljajo
veliki zaostanki ter nastaja nepopravljiva škoda.

Predlagani zakon ponuja ljubiteljski dejavnosti neke vrste
intervencijska sredstva, s pomočjo katerih bo mogoče zagotoviti:
- povezovanje neinstitucionalnih kulturnih pobud in ustvarjanje pogojev (predvsem kadrovskih in tehničnih) za kulturno
delovanje ljubiteljskih društev in organizacij, še posebno med
šolsko mladino, tako z vidika spodbujanja ustvarjalnosti kot
socializacije. S tem pa tudi zagotavljanje vsaj približno enakih

Hkrati bi na ta način dokončno razrešili vprašanje nadomestnih prostorov za Filmski studio Viba film in njihove primerne
opremljenosti ter zaključili proces vračanja cerkve sv. Jožefa
njenemu lastniku.
poročevalec, št. 17
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Pogojev
po vsej državi za ohranjanje in razvijanje že doseženi
h kulturnih standardov.
~ posredovanje kulturnih vrednot. Pomembnejši kulturni
dogodki bodo sicer vedno v pretežni meri vezani na večja
"fbana središča, mreža ljubiteljskih organizacij in društev pa
omogoča njihovo dostopnost tudi izven večjih urbanih sre-

PRILOGA
PREGLED OBREMENITVE REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA PO
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE
NUJNE RAZVOJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V
KULTURI
(v mio SIT)
1997 1990 1999 2000 2001 2002 SK.
NAMEN
1. SANACIJA
NAJBOLJ
OGROŽENIH IN
NAJKVALITETNEJŠIH OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE
Predlog zakona 700 700 700 700 700 700 4,200
2. DOSEGANJE
MEDNARODNEGA STANDARDA
ZA
SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE
KNJIŽNICE
Predlog zakona 250 300 350 400 500 600 2,400
3. UREDITEV
OSNOVNIH
PROSTORSKIH
POGOJEV ZA
NEKATERE
OSREDNJE
KULTURNE ZAVODE
Predlog zakona 710 700 740 740 700 700 4,290
4. 'OHRANJANJE DOSEŽENE STOPNJE
RAZVOJA LJUBITELJSKE
KULTURE IN
IZENAČEVANJE STANDARDOV PO REGIJAH
Predlog zakona 200 200 200 200 200 200 1,200
SKUPAJ ZA NAMENE
OD
1.-4.
Predlog zakona 1,860 1,900 1,990 2,040 2,100 2,200 12.090

~ izvajanje kulturno izobraževalnih programov za vse sta'ostne kategorije in s tem dvigovanje ravni razvitosti kulturnih
Potreb.
- priprava strategije razvoja tega področja kulturnih dejavnoNi
v Sloveniji, ki mora temeljiti na celoviti teoretični in empir
'4ni analizi.
Pred izvedbo omenjene analize ni moč povsem verodostojno
Določati prioritetnih nalog glede izvajanja tega programa.
Predlaganih 200 milijonov SIT ne bo moglo zadovoljiti vseh
Potreb, ki izhajajo iz ustvarjalnih iniciativ ljubiteljev, bo pa
brez dvoma pripomoglo k ohranjanju in krepitvi velikega
Pomena, ki ga ima ljubiteljska dejavnost za slovensko kulturo.
pregled obremenitve republiškega proračuna po
zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere
Nujne razvojne programe republike Slovenije v
Kulturi
(V mio SIT)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 SK.
Namen
'•n Ohranjanje dosežene stopr ie razvoja ljubiteljske kultu> in izenačevanje standardov po regijah
200 200 200 200 200 2001,200
Predlog zakona
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Predlog zakona o

UPRAVNIH

TAKSAH

(ZlIT)

EPA 1473 - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 197. seji dne 9. maja 1996
določila besedilo:

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
doldčila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance.

Vlada Republike Slovenije je na podlaai 65. člena poslov-

Uvod

varstvu topografije polprevodniških vezij, zakon o zdravstvenem varstvu rastlin, zakon o veterinarstvu,...).

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Sprejetje novega zakona o upravnih taksah je zato potrebno
tako z vidika nadomestitve prejšnjih zveznih predpisov s slovenskimi predpisi kot tudi z vidika sistemske ureditve enega
od področij javnih financ.

Področje upravnih taks v Republiki Sloveniji urejajo naslednji
Predpisi:
- zakon o upravnih taksah (Uradni list SRS, št. 7/72,23/77,11/
'9, 23/82, 18/85, 24/88, 1/90, Uradni list RS, št. 33/90, 20/91 in
12/92),
- zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS,
J
t- 34/91-1),
" zakon o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 11/
7
9).
- zakon o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 77/87
'n 63/89),
- odredba o določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini
Pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA
Cilj nove ureditve upravnih taks je na sistemski način urediti
področje upravnih taks ter to področje ustrezno umestiti v
siceršnjo sistemsko ureditev javnih financ.
Predlagatelj predlog zakona o upravnih taksah umešča v
sistem javnih financ, tako da bo skupaj z drugimi zakoni s
tega področja tvoril konsistentno celoto. Pri tem je upošteval
načelo enotnosti državnega proračuna in načela financiranja
občin, ki so opredeljena v zakonu o lokalni samoupravi in
zakonu o financiranju občin.

Bivša zvezna zakonodaja s področja upravnih taks, ki je bila v
Pravni red Republike Slovenije prevzeta na podlagi temeljne
"stavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike
Slovenije ter z ustavnim zakonom za njeno izvedbo, se je
Uporabljala predvsem na področju tistih upravnih postopkov,
ki so se prej opravljali v zveznih organih, po razglasitvi samostojnosti pa so postali upravni organi Republike Slovenije
(carinske takse, konzularne takse,...). Upravne takse pa so se
'očeno predpisovale za zvezno, republiško in občinsko raven,
'o je različno za upravne postopke na vseh treh ravneh.

Pri pripravi zakona je predlagatelj izhajal iz dejstva, da mora
zakon o upravnih taksah celovito obravnavati področje plačevanja dajatev za storitve (dejanja, spise), ki jih upravni organi
in drugi nosilci javnih pooblastil opravijo na zahtevo strank v
upravnem postopku. Istočasno mora zakon zajeti tudi tista
dejanja in spise, ki sicer niso strogo gledano del upravnega
postopka, so pa vezani za uradno dejavnost upravnih organov
oziroma izvrševanje javnih pooblastil s strani nosilcev le-teh
in morajo biti določeni kot upravne takse.

Od razglasitve samostojnosti pa na področje pobiranja upravah taks posegajo tudi posamezni področni zakoni, na podla
Qi katerih pristojni ministri ali pa Vlada določajo pristojbine
določene storitve oziroma spise, čeprav gre za upravne
*adeve, katere bi morale biti uvrščene v enotni sistem upravah taks (zakon o meroslovju, zakon« standardizaciji, zakon o

Z zakonom se predlaga, da se za spise in dejanja v upravnih
stvareh pri kateremkoli upravnem organu (na državnem ali
lokalnem nivoju) plača taksa po določbah zakona.
Predlagatelj meni, da na področju upravnih taks ni racionalno
in primerno določati pravice občin, da same predpišejo
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upravne takse za upravna dejanja, ki se izvajajo pri upravnih
organih občin, pod pogoji in na način določen z zakonom. S
strani državljana in drugih oseb, ki nastopajo v upravnih
postopkih, je primerno izhodišče, da so dajatve, ki jih mora
plačati v določenih postopkih znane. Poleg tega se je obseg
upravnih nalog na lokalni ravni toliko spremenil, da bi
posebne določbe glede pravic predpisovanja upravnih taks s
strani občin, povečevale stroške državljanov in organizacij v
upravnih postopkih.

Glede na to, da se s predlogom zakona predvidevajo prejšnj
spremembe v višini taks, ki se plačujejo v posameznih prim«
rih, določene takse pa se ukinjajo, lahko pričakujemo, da W
novi zakon o upravnih taksah vplival na višino prihodkov *
državni in občinski proračun iz naslova upravnih taks, yenda,
ne prej kot leta 1997. Pričakujemo, da se bodo ti prihodi ^
povišali, kolikšno bo to povišanje pa je težko predvideti, saj 0
ne spreminja le višina posameznih taks, ampak se spremi1
njajo tudi razmerja med posameznimi taksami in ukinjaj
nekatere dosedanje oprostitve.

Predlagamo, da občinam poleg upravnih taks, ki so plačane v
gotovini za upravne postopke pri organih občinske uprave in
so v načelu njihov prihodek, pripada še del upravnih taks,
plačanih v taksnih vrednotnicah (kolkih). Za takse plačane v
kolkih namreč ni mogoče ugotoviti za plačilo katerih upravnih
dejanj (pred državnimi ali občinskimi organi uprave) so bili
porabljeni. Predlagano je, da se 30% prihodkov od taks v
kolkih razdeli občinam po kriteriju deleža v zagotovljeni porabi.

Drugih posledic predlog zakona ne bo imel.
BESEDILO ČLENOV
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Predlog zakona upošteva sicer splošno sprejeto načelo enakopravnosti domačih in tujih državljanov glede plačevanja
upravnih taks.

Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem bese
dilu; takse) za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za drug« i
predmete in dejanja (v nadaljnjem besedilu; spisi in dejanja)^
pri upravnih organih.

Kljub temu, da zakon kot osnovno načelo vpeljuje določanje
takse v (točkah - zneskih, izraženih v tolarjih), dopušča
možnost tudi drugačnega določanja le-teh - bodisi v odstotkih od vrednosti predmeta, za katerega se plača taksa bodisi v
ECU-jih, kadar se taksa pobira v tujini, pri slovenskih diplomatskih ali konzularnih predstavništvih. V slednjem primeru
je to potrebno zaradi transparentnosti in večje razumljivosti
tako določenih taks tudi za tujce.

Takse se plačujejo samo za tiste spise in dejanja, ki jih določa
taksna tarifa.
2. člen
Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz prejšnjega člena so mišljeni:
1. organi državne uprave in upravni organi občin ter
2. podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na
podlagi javnih pooblastil odločajo o upravnih stvareh.

Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah ali v gotovini.
Taksni zavezanec je dolžan plačati le takso, ki je odmerjena
na podlagi in v skladu z zakonom, zato je v predlog zakona
vgrajen mehanizem povračila preveč plačanih upravnih taks
kot tudi način izterjave taks, ki bi jih bil takšni zavezanec
dolžan plačati, pa jih ni poravnal.

3. člen
Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks
oziroma pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno
z mednarodno pogodbo, ki jo je Slovenija uveljavila v skladu Z
zakonom.

Pri taksnih oprostitvah je predlagatelj upošteval restriktivni
pristop in določil tri kategorije oprostitev:
1. oprostitve, ki se nanašajo na določene subjekte na splošno
(23. člen);
2. oprostitve, ki se nanašajo na določene subjekte v določenih
upravnih zadevah (24. člen);
3. oprostitve, ki se nanašajo na točno določene upravne
zadeve (28. člen).

V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne
tarife taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države članice, da
same določijo višino taks za dejanja in spise, določene na
podlagi take mednarodne pogodbe, pa ta dejanja in spisi niso
določeni v taksni tarifi tega zakona, lahko višino teh taka
določi Vlada Republike Slovenije.

V skladu z zakonom o financiranju občin predlog zakona o
upravnih taksah določa tudi način delitve prihodkov od taks
med državni in občinske proračune. Pri tem sta uporabljeni
dve osnovni načeli, glede na to, ali je taksa plačana v gotovini
ali v upravnih vrednotnicah. Če je taksa plačana v gotovini,
pripada prihodek državnemu proračunu (če so takse plačane
zaradi upravnega dejanja državnega organa uprave) oziroma
proračuna občine (če so takse plačane zaradi upravnega
dejanja občinskega organa uprave), kateri organ je takso
pobral. Če pa je taksa plačana v taksnih vrednotnicah, zakon
določa odstotek tako zbranih taks v državi, ki pripada občinam ter način določanja deleža, ki pripada posamezni občini.

4. člen
Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopeK
oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo
spisi, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna.

Predlog zakona ne uvaja posebnih novih upravnih taks, prenaša pa med upravne takse nekatere pristojbine, ki so se
doslej obračunavale in izkazovale posebej (npr. nekatere pristojbine na področju varstva pravic intelektualne lastnine).
Posamezne takse so prilagojene spremembam v osnovni
področni zakonodaji (npr. na carinskem področju, področju
notranjih zadev, geodetskih taks ipd.).

PLAČEVANJE TAKSE
5. člen
Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost:
1. za vloge - takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu;
če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi;

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge spise takrat, ko se vloži zahteva, naj se izdajo;

V letu 1995 se je v državni proračun iz naslova upravnih in
carinskih taks steklo 2.788,4 mio SIT; v proračune občin pa
608,4 mio SIT. V državnem proračunu za leto 1996 so s tega
naslova predvideni prihodki v višini 3.5 mrd SIT.
poročevalec, št 17

3. za upravna dejanja - takrat, ko se vloži vloga, naj s*
opravijo.
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Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri
odmeri višine teh stroškov iz naslova plačila takse, vrednost
točke na dan izdaje odločbe oziroma posebnega sklepa.

6. člen
(se se praviloma določajo v točkah.

12. člen

na tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa
aj s '°4' v odstotku od vrednosti predmeta.
emi
ljaji 'očkah se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta
tova za odmero takse, če ni s tem zakonom drugače
ločeno

Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti
predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena
v vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali
pa je navedena nepravilno, določi vrednost organ, za delo
katerega se plača taksa. '

fe

dnost točke po tem zakonu znaša 20 tolarjev.

13. člen

'ksna tarifa lahko določi, da se konzularne takse, ki se
rikujejo v tujini, določijo v ECU-jih. Tako določene taksne
'e se preračunajo v valuto države, v kateri se takse plaču° po uradnem tečaju, ki velja v tej državi na dan nastanka
tane obveznosti.

Če se na zahtevo stranke izda spis, za katerega je treba plačati
takso, v dveh ali več izvodih, se za drugi in vsak nadaljnji izvod
plača taksa kot za prepis.
Taksa po prejšnjem odstavku ne sme biti večja od takse za
prvi izvod.

7. član

se'9' ada Republike Slovenije uskladi vrednost točke iz prejšjaj lega ciena z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju
r
astjo cen življenjskih potrebščin na območju Republike
Avenije.
'
č*
8. člen

Za izvod spisa, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo
stranke, sestavi za potrebe samih organov, se ne plača takse.
14. člen
V odločbi ali spisu, za katerega je bila plačana taksa, je treba
navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri
tarifni številki.

®kse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih)
' gotovini.
Ootovini se plačujejo takse:

Plačilo takse za spise, izdane po vlogah iz tretjega odstavka 8.
člena tega zakona, potrdi pisno na samem spisu organ, po
katbrem se vročajo spisi in ki je takso pobral.

če mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom,
počenim s predpisom iz 9. člena tega zakona,
" če je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v
°'ovini, ne glede na znesek ali
če plačuje takso taksni zavezanec v tujini.

Organ mora priložiti spisu, ki ga izda na zahtevo taksnega
zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem
je naveden znesek takse, ki jo mora taksni zavezanec plačati
pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu.

a

kse, ki se plačujejo v gotovini, se plačujejo v tolarjih, razen
Primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva spis
'' dejanje, za katerega se plača taksa. V tem primeru se taksa
Jača
po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem
J1' konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksenu zavezancu vročajo spisi.

v

15. člen

Na spisih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v ,
kakšen namen se izdajajo in po katerem določbi tega zakona
so oproščeni plačila takse.

We, i jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da
J^ožijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer
^Pošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstaviva Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni
jtaviiki
v valuti države, kjer je bila vloga odposlana po pošti.
r
®ko plačane takse se prerečunajo v tolarje po uradnem
'®6aju. ki v Sloveniji velja za to valuto na dan nastanka taksne
Zveznosti.

Spisi iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge
namene šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana
taksa
16. člen
Nekolkovane ali premalo kolkovane vloge in drugi spisi ne
smejo biti sprejeti neposredno od stranke.
Če je nekolkovana ali premalo kolkovana vloga ali kakšen
drug spis poslan po pošti, pošlje organ, ki je pristojen za
odločanje o zahtevi, takšnemu zavezancu opomin, naj v petnajstih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso
za opomin.

9. člen
tkanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik
* obtoka, zamenjavo in uničenje upravnih kolkov, način upo'abe upravnih kolkov ter znesek iz 1. točke drugega odstavka
Pr
«jšnjega člena predpiše minister, pristojen za finance v
®°9lasju z ministrom, pristojnim za upravne zadeve.

Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo kolkovane vloge iz prejšnjega odstavka, vendar odločbe
oz. drugega akta ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača
takse po opominu.

10. člen

Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči stranki
odločbo, s katero ji nalaga določeno obveznost ter odločbo o
pritožbi.
17. e,.n

^kso
je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če
ni
za posamezne primere s tem zakonom drugače določeno.
11. člen

Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal
takso v višjem znesku, kot je predpisan, ali je plačal takso za
spis ali dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali
opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do
povrnitve vse oziroma preveč plačane takse.

Pri

odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti, razen če ta
**kon določa drugače.
Pri
izračunu takse, katero je potrebno plačati na podlagi
°Pomina, se uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje
PPomina,
pri prisilni izterjavi takse pa vrednost točke na dan,
j0 davčni organ izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni
'Sterjavi neplačane takse.

Kdor je plačal takso za dejanje ali spis, ki ga organ iz kakršnihkolih vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračilo
takse za vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali
spis izda.
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Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o
tem pisno obvesti davčni organ, ki je krajevno pristojen za
taksnega zavezanca.

1. organizacije, skupnosti, in posamezniki - pri izvrševani f
proi
javnih pooblastil;
2. dobrodelne in humanitarne organizacije - za spise Odli
dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelni* 3. s
Pre
dejavnosti;
3. društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno zaM opr
nodajo - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovi 1 4.plas
registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki j«
5.!
opravljajo v javnem interesu;
4. invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljen« dn
za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami'
za spise in dejanja v zvezi z njihovo dejavnostjo, razen
zadevah, ki so v zvezi z gospodarsko dejavnostjo;
5. invalidi, za katere je določeno v zdravniškem spričevalu, d*
smejo voziti le prirejeno vozilo - v postopku za pripustitev*
vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo te'
podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenj«'
6. brezposelne osebe - v postopku uveljavljanja pravic »
naslova obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti;
7. učenci osnovnih šol, učenci v srednjem izobraževanju te'
študentje - za spise in dejanja v zvezi s šolanjem;
6. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali občini ali f
odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist1
države ali občine ali pa brezplačno odstopijo državi ali obči"
kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah - jj
postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarni"
pravic;
9. tujci, za spise in dejanja, določena v mednarodnih sporazU'
mih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno
izterjavo davkov.

Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanj«
določb tega člena. V dvomu nosi dokazno breme taksn«
oprostitve taksni zavezanec.

Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane
takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je z davčnimi
predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna
izterjava.

25. člen

Ne glede na prvi dostavek tega Člena, taksni zavezanec, ki je
plačal takso za spis ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil,
ker je bil postopek ustavljen na zahtevo stranke, potem ko je
bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more zahtevati vračila takse za ta spis ali dejanje.
Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve
stranke, če pa preveč plačana taksa presega 200 točk pa po
uradni dolžnosti.
O povrnitvi takse odloča organ, ki je odločil o zadevi na prvi
stopnji.
Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna
občine.
.
18. člen
Stranka lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži
najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma
plačana oziroma od dneva, ko je izvedela, da dejanje ni bilo
opravljeno ali spis izdan.
Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od
dneva, ko je bila plačana.
19. člen

Za stranke v slabih premoženjskih razmerah se štejejo:
- prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja,
- prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialneg«
varstva ter
,
- prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, l"
urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb'

20. člen
Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v
katerem bi morala biti plačana.
Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno izterjati ustavi vsako uradno dejanje pristojnega organa,
katerega namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v
vednost taksnemu zavezancu.

Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo strank«
s pravnomočno odločbo.
Za stranke v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tud1
osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali nado*
mestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vs«
predpisane kriterije. Stranka mora v postopku, v katere^
zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevan«
kriterije.
26. člen

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od
dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse.
TAKSNE OPROSTITVE
21. člen

Za dobrodelno ali humanitarno organizacijo se šteje nepr^
fitna organizacija, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljena za namene reševanja socialnih stisk in težav preD'
valcev ter pomoč prizadetim ob naravnih in drugih nesreča"
ali v vojni.

Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po predpisih
o taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski državljani.
22. člen
Za spise in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni
dolžnosti, se v postopku na prvi stopnji ne plača takse.

27. člen

23. člen

Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih s®
nekatere oproščene plačila takse, plača v takem postopa
takso tisti, ki plačila takse ni oproščen.

Takse ne plačujejo:
1. država in državni organi,
2. samoupravne lokalne skupnosti,
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih in konzularnih zadevah, če velja vzajemnost,
4. stranke - posamezniki v slabih premoženjskih razmerah razen taks po tar. št. 11, 12, 14 in 19 taksne tarife ter tarifnih
številk iz X. in XI. poglavja taksne tarife tega zakona.

Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičen®
do taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja P
vrednosti predmeta, takso samo od njej pripadajočega de
vrednosti predmeta.
28. člen
Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja:

24. člen

1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zarad'
zagotavljanja javne koristi;

Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni:
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nj 2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter
Prošnje za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in
j) 3odločbe o takih prošnjah;
nil spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih
Premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje taksne
<.0 Oprostitve;
ifili spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč
ji# Plačanih davščin in drugih obveznih dajatev;
spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah,
n« Orugjh listinah in uradriih evidencah;
' '• spisi in dejanja v volilnih postopkih;
* '■ spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo;
'■ prijave in vpisi v matične knjige;
Ji vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero
K davkov ter spisi in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi
6' Uvedenih oprostitev in olajšav;
i, '0. spisi in dejanja v postopku arondacije in komasacije
iz *emjišč;
1
J- spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokoj'' n'nskega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva;
I
]2. spisi in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic;
■II> '3< spisi in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinprejemkov;
'1 '4. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z
Ekonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam
Jojnega nasilja;
' |5. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
'6. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in
Podaljševanjem pomorskih knjižic;
J7. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti
n pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi
'n drugimi nesrečami;
]8. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča;
JJj. izdajo dovoljenja za vstop (turistična prepustnica);
20. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem dovoljenj za gibanje in
Juditev na mejnem prehodu;
<1. spisi in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in deciOnalizacijskimi postopki;
<2- izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno
Končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in prepisov;
& spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in
Racionalnih znamenitosti;
vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge
Institucije za prošnje in pritožbe;
<5. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega totilca;
26. spisi in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali
Prenos posmrtnih ostankov;
<7. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo;
28. spisi in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu
Pred državnimi organi.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega
delovnega področja.
prehodne in končne določbe
31. člen
Za spise in dejanja za katfere je nastala taksna obveznost do
uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi.
Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za spis ali
dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne
plača taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne
vrne.
Če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi
odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je začel
veljati ta zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne
doplača, preveč plačana taksa pa se ne vrne.
32. člen
Upravni koleki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega
zakona se lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o upravnih"taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77,11/79, 23/82,18/85,
24/88,1/90, Uradni list RS, št. 33/90 (popr.), 20/91 in 12/92) ter
zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS,
št. 34/91 - I).
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon
o zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 11/79) in
zakon o tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87
in 63/89).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odredba o
določitvi zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo
diplomatska in konzularna predstavništva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/94).
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrti odstavek
39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/
92 in 27/93) ter uredba o pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 14/95).
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek
10. člena zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij
(Uradni list RS, št. 21/95) in uredba o pristojbinah Urada RS za
intelektualno lastnino za registracijo topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 37/95).

^Osebne določbe
29. člen

35. člen

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri državnih
organih uprave so prihodek državnega proračuna.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati;

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri upravnih
°rganih občin so prihodek proračunov občin.

- 52. člen in druga alinea 54. člena zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94),
- 61. člen in četrta alinea 108. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96),
- 22. člen zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na
pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95);
- 26. člen zakona o standardizaciji, v delu, ki se nanaša na
pristojbine (Uradni list RS, št. 1/95).

Državnemu proračunu pripada 70%, občinam pa 30% prihodkov od taks, plačanih v kolkih.
Prihodki iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo občinam, se
razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna
Posamezne občine za zagotovljeno porabo glede na celotna
sredstva za zagotovljeno porabo vseh občin v Republiki Složniji, in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto.

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede
rastlin v prometu čez državno mejo (uvoz-izvoz, prevoz v

Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, prisojno za finance.
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tranzitu) in v notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94),
- uredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list
RS, št. 6/95, popr. 10/95, 14/95 in 44/95),
- odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja
zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki
se uvozijo in o načinu njihovega plačila (Uradni list RS, št. 29/
92),
- 1., 4. in 5. člen uredbe o pristojbinah in cenah za storitve v
postopku homologacije vozil (Uradni list RS, št. 45/95),
- uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije (Uradni list RS, št. 45/95), v delu, ki se nanaša
na pristojbine,
- odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list RS,
št. 60/93),
- odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnoga osebja (Uradni list RS, št. 60/93).

Tarifna številka 6

Zi
nije

Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo < . z
vrednost, količina in kakovost ali zdravstvena neoporečno ji j;
blaga, razen potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinsj b)i
organi
kra
OVERITVE, PREPISI, KOPIJE IN PREVODI
dvs
d)
Tarifna številka 7
po
in
Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadra 8):
nega metra:
1. za overitev prvega izvoda
?f
2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda
3. za overitev kopije
1 (1]
ot
Tarifna številka 8
(2
aH
Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin p< ot
državnem organu:
0
Zi
1. če jih prepišejo zainteresirane osebe od polpole izvirnika
2. če jih predpiše oziroma fotokopira organ, od polpole izvi'
nika
2
3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali listine v tuje«
jeziku, od polpole izvirnika

36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
TAKSNA TARIFA
VLOGE
Tarifna številka 1

Opomba:
(1) Polpola po tej tarifi je list papirja formata A - 4 ali manjši

Za prošnje, zahteve, predloge prijave, priglasitve in druge
vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa
50

Tarifna številka 9
Za prevode iz enega jezika v drugega:

Opomba:
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva
stranka le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi.

1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed
3"
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake
cele ali začete polpole prevoda

Tarifna številka 2

TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH UPRAVNIH
ZADEV
Tarifna številka 10

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari 200
ODLOČBE

Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo RepU'
blike Slovenije (10., 12., 13. in 14. člen zakona o državljanstvu
Republike Slovenije - Uradni list RS, št. 1/91 - I) ali z*
prenehanje državljanstva Republike Sloveniije (18. in 22. čle"
zakona o državljanstvu Republike Slovenije) ali za odločbo0
ugotovitvi, da je državljanu Republike Slovenije prenehalo
državljanstvo zaradi odreka (25. člen zakona o državljanstvi
Republike Slovenije)
'
2.0#

Tarifna številka 3
Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna taksa

200

Opombe:
(1) Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača taksa
po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba
vroči;
(2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa.

Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet v državljanstvo (11. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije)
100

POTRDILA

Opombe:
(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljan'
stvo Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno
ugotovitev odreka državljanstva za člane iste družine, &
plača za vse družinske člane ena sama taksa.
(2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11'
člena zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se le '
to izda sočasno večim članom iste družine.
(3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republik«
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca.

Tarifna številka 4
Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc,
če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno
10
Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega
postopka, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno 50
Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele

20

Tarifna številka 11
1. za izdajo potne listine za državljane Republike Slovenije:
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 5 let
100
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 10 let
200
c) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako osebo
40
d) za izdajo nove. potne listine v primeru prve pogrešitve
(izguba, kraja) ali uničenja potnega lista iz točk a in b, se
plača dvakratna vrednost takse;
e) za izdajo nove potne listine v primeru vsake naslednje
pogrešitve (izgube, kraje) ali uničenja potnega lista iz točk 8
in b se plača štirikratna vrednost takse.

Za kopijo katastrskega načrta za vsak list formata A4 in izpis iz
posestnega in lastninskega lista
35
Opomba:
(1) Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali
matične knjige umrlih se ne plača taksa.
Tarifna številka 5
Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o uspešno
končanem izobraževanju
20
poročevalec, št. 17

112

2- za izdajo osebne izkaznice za državljane Republike Slovenije
100
3

za odločbe o prošnji tujca za:
®) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za tujca
300
b) izdajo ali podaljšanje potnega lista za begunca
200
c) izdajo nove potne listine v primeru prve pogrešitve (izguba,
kraja) ali uničenje potnega lista iz točke a in b se plača
dvakratna vrednost takse
d) za izdajo nove potne listine v primeru vsake naslednje
Pogrešitve (izgube, kraje) ali uničenja potnega lista iz točk a
'n b se plača štirikratna vrednost takse.
s
) za izdajo osebne izkaznice za tujca
100
Opombe:
(1) Za sočasno izdajo, v katerega se sočasno vpišejo tudi
otroci, se plača za vse osebe samo ena taksa.
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list se plača taksa v skladu z
alineo a 1. točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko
otrok se naenkrat vpiše v potni list.
(3) Organ, ki izda potno listino tujcu ali beguncu, lahko
Zavezanca oprosti plačila takse, če je ne more plačati.
(4) Odločbe iz 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe
in odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
Tarifna številka 12
1. Za izdajo vizuma na potni listini in za dovoljenja za državljane Republike Slovenije, in sicer:
a) za vizum za neomejeno število potovanj
100
b) za klavzulo »poslovno v...«
60
2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja, in
sicer: - na mejnem prehodu:
a) za prihodno-odhodni vizum
320
b) za odhodni vizum
320
c) za tranzitni vizum
300
- pri pristojnem organu:
a) za vizum za eno potovanje
120
b) za vizum za več potovanj
320
c) za vizum za neomejeno število potovanj
360
t) za odhodni vizum
60
d) za poslovni oziroma delovni vizum
600
a) za dovoljenje za začasno prebivanje
400
f) za dovoljenje za stalno prebivanje
1000
Opombe:
(1) Za vizum na potni listini, v katero so vpisani družinski
člani, se plača ena taksa.
(2)Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa,
kadar se nosilec potne listine izseljuje iz Republike Slovenije.
(3) Za odhodni vizuma na potni listini za tujca se ne plača
taksa po tej tarifni številki, če se nosilec potne listine izseljuje
iz Republike Slovenije.
(4)Odločbe iz 2. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe
In odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo.
Tarifna številka 13
1 ■ Za izdajo odločbe o vpisu društva v register društev
300
2. Za izdajo odločbe o vpisu tujega društva v register tujih
društev
300
3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v
register društev
200
4. za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v
register tujih društev
200
5. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena, sedeža ali
zakonitega zastopnika društva
50
Tarifna številka 14
Posamezniki:
za dovoljenje za nabavo orožja
za orožni list:
1. za samokres in revolver
2. za drugo orožje
za dovoljenje za posest orožja
V

600
600
450
188

Pravne osebe:
za dovoljenje za nabavo orožja
za dovoljenje za posest:
1. za samokres in revolver
2. za drugo orožje
3. za potrditev pooblastila za nošenje orožja

1200
1200
900
1200

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno
orožje.
(2) Za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posamezno
orožje polovična taksa Iz te tarifne številke.
(3) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orožnega
lista oziroma dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni številki, temveč po tarifni številki 3 te taksne tarife.
(4) Za menjalne in vložne cevi ter za dele orožja se plača taksa
po tarifni številki 1 oziroma 3.
(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga imajo
strelske organizacije, vključene v Strelsko zvezo Slovenije,
lovske organizacije, vključene v Lovsko« zvezo Slovenije,
razen podjetij, ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, ki se ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno
dejavnostjo ter organizacije rezervnih častnikov.
Tarifna številka 15
Za izdajo dovoljenja:
1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na območju
mejnega prehoda
300
2. za vnos, posest in nošenje orožja in streliva v času (začasnega) bivanja v Republiki Sloveniji, in sicer:
300
Tarifna številka 16
Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi snovmi in
dovoljenja za uporabo novo proizvedene ali uvožene eksplozivne snovi
500
Tarifna številka 17
v
1. Za izdajo dovoljenja na izvoz, uvoz eksplozivnih snovi ali
orožja
250
2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih snovi ali orožja
1000
Tarifna številka 18
1. Za pripustitev k vozniškemu izpitu in za izdajo vozniškega
dovoljenja
300
Za podaljšanje Veljavnosti vozniškega dovoljenja

250

Za dvojnik vozniškega dovoljenja

800

2. za izdajo prometnega in začasnega prometnega dovoljenja
za vozilo na motorni pogon in priklopno vozilo
300
za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za vozilo na
motorni pogon in priklopno vozilo
250
za dvojnik prometnega dovoljenja

800

Za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov o
vozilu v prometnem dovoljenju
250
Opomba:
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega
dovoljenja ali prometnega dovoljenja se ne plača taksa po tej
tarifni številki, temveč po tarifni številki 3 te taksne tarife.
(2)Za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega
dovoljenja se ne plača taksa, če listino izda oziroma podaljša
njeno veljavnost organizacija, pooblaščena za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil.
Tarifna številka 19
Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo,
stranke
400
113

poročevalec, št. 17

Tarifna številka 26

Opomba:
(1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi spremembe
družinskega razmerja ali zaradi uskladitve osebnega imena
med posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali
odločbami, se ne plača taksa po tej tarifni številki, temveč po
tarifni številki 3 te taksne tarife.

Za soglasje Vlade za odprtje proste carinske cone ter ij
dovoljenje za začetek dela proste carinske cone
10.&
Opomba:
■
(1) Za soglasje oziroma dovoljenje, s katerim se sprem^
dopolni ali nadomesti prej izdano soglasje ali dovoljenje'11
plača taksa v znesku 50% takse, določene v tej tarifni števil

Tarifna številka 20
Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze

400

TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ

Tarifna številka 21
Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, in sicer za:
1. osebna delovna dovoljenja:
a) za nedoločen čas
b)za določen čas

Tarifna številka 27
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavaj9
čega objekta na morju:

2000
1000

1. za vpis v vpisnik morskih ladij
2. za vpis v vpisnik plavajočih objektov
3. za vpis v vpisnik morskih čolnov

2. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za sklenitev delovnega razmerja ali za sklenitev pogodbe o delu
1000

Opomba:
_
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za čolne, ki90JJ
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki
namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.

Tarifna številka 22
V postopku odobritve kontingenta delovnih dovoljenj za delo
v tujini na
podlagi vloge delodajalca, in sicer:
1. vlogo
100
2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za izvedbo
delovršne pogodbe:
a) do vključno 5 delojemalcev
1000
b) do vključno 15 delojemalcev
3000
c) do vključno 50 delojemalcev
5000
d) nad 50 delojemalcev
7500
3. za naknadno dodatno odobritev kontingenta delovnih
dovoljenj za izvedbo iste delovrršne pogodbe oziroma podaljšanje izvajanja pogodbe.
a) do vključno 5 delojemalcev
500
b) do vključno 15 delojemalcev
1500
c) do vključno 50 delojemalcev
2500
d) nad 50 delojemalcev
3750

Tarifna številka 28
Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavaj1''
čega objekta na notranjih vodah:
1. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe
-#
2. za vpis v vpisnik večjih plavajočih objektov v notranF
vodah
3. za vpis v vpisnik manjših plavajočih objektov na notrani^
vodah
Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za čolne, ki
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki ^
namenjeni za opravljanje gospodarskih javnih služb.

Tarifna številka 23

Tarifna številka 29

V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje zaposlitve
oziroma posredovanje dela se plača taksa za:
1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje zaposlitve ali
posredovanje dela
1000
2. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija za
posredovanje zaposlitve:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti pogodbe
1000
b) za nedoločen čas
7000
3. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija za
posredovanje dela:
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti pogodbe
1000
b) za nedoločen čas
5000

Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varst"°
javnih cest in prometa na njih, in sicer:
VIIUI IJU bU
IW zaporoW JUIIIV
1.I. UVT
dovoljenja
za UVII
delno
javne WVV>W
ceste zaradi izvajanja d «l|
na njej in za delno zaporo občinske ceste zaradi prireditve ij'
njej ter soglasja za napeljevanje podzemnih in nadzorn"'
vodov in naprav na območju občinske ceste in njenega vatf
valnega pasu, za gradnjo avtobusnega postajališča zufl'v
vozišča javne ceste in za priključek na javno cesto ter
mnenje o ustrezni ureditvi priključka in parkirišča za poslovi
objekte ob javni cesti zunaj naselja
^
2. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na voziS^J
občinske ceste, za izredni prevoz, za popolno zaporo javJJ
ceste zaradi izvajanja del na njej, za popolno zaporo občins*
ceste zaradi prireditve na njej, za delno zaporo državne ces'
zaradi prireditve na njej, za postavitev turistične in drufl
obvestilne signalizacije ob javni cesti ter soglasja za dela n
zemljiščih in objektih vzdolž javne ceste, ki bi lahko vpli^'
na stanje javne ceste in varnost prometa na njej, za gradit^
žičniških naprav nad občinsko cesto, za odpiranje kamnoi£
mov, peskokopov in glinokopov ob občinski cesti, za °bv«®
čanje in oglaševanje ob občinskih cestah ter za spremerT»>
objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti®
za spremembo teh dejavnosti ob javni cesti
^

Opomba:
(1) Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske
organizacije, ustanovljene v skladu z zakonom o skupnosti
študentov (Uradni list RS, št. 38/94).
Tarifna številka 24
Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti
300
Za vpis in overitev priglasitvenega lista, s katerim posameznik
pridobi status samostojnega podjetnika posameznika in za
vpis v vpisnik
150
Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi posameznikom, ki niso
podjetniki posamezniki in z njimi pridobijo pravico opravljati
dejavnost
150
Tarifna številka 25

3. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na voziS'^
državne ceste, za prekopavanja, podkopavanja in drugar,re
d®'
na javni cesti, za popolno zaporo državne ceste zaradi P jfl
tve na njej ter soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradben
objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov '
naprav v varovalnem pasu javne ceste, za napeljevanje p°
zemnih in nadzemnih vodov in naprav na območju državi
ceste in njenega varovalnega pasu, za graditev žičnih

Za izdajo dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« ali njenih
izpeljank oziroma kratic v firmi
10.000
Za izdajo dovoljenja za uporabo besed, ki označujejo državo
ali lokalno skupnost v firmi
5.000
poročevalec, it. 17
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[Japrav nad državno cesto, za odpiranje kamnolomov, pesko*opov in glinokopov ob državni cesti, za dela ob javni cesti, ki
vplivajo na vodostaj gli višino podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa in za obveščanje in oglaševale v varovalnem pasu državnih cest zunaj naselja in ob
državnih cestah v naselju
400

II. za zrakoplove za druge dejavnosti (taksi prevoz, za opravIjanje storitev v kmetijstvu, gozdarstvu in zdravstvu, panoramsko letenje ipd.) in sicer za vzletno maso:
1. do 2.750 kg:
900
(a) osnovni pregled
500
(b) redni/izredni pregled
2. nad 2.750 do 5.700 kg:
1350
(a) osnovni
850
(b) redni/izredni
3. nad 5.700 do 27.000 kg:
2250
(a) osnovni
1200
(b) redni/izredni
4. nad 27.000:
*
3000
(a) osnovni
1800
(b) redni/izredni

Tarifna številka 30
Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu:
1
- za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu in sicer za:
(a) original dovoljenja za bilateralne linije
1000
(b) original dovoljenja za tranzitne linije
2000
(c) izdaja vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za bilateralne linije
100
2. potrditev voznega reda
80
3.
potrditev cenika
80
4
- potrditev itinerarja
80
5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na liniji
500
6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji
500
dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v notranjem medkrajevnem in primestnem prometu
60
8. dovoljenje za spremembo prevoza na liniji v notranjem
medkrajevnem in primestnem prometu
30

III. za motorne zrakoplove za splošno uporabo (športna dejavnost in usposabljanje zrakoplovnoga osebja), razen jadralnih
letal in sicer za vzletno maso:
1. do 2.750 kg:
(a) osnovni pregled
750
(b) redni/izredni pregled
400
2. nad 2.750 do 5.700 kg:
(a) osnovni #
1100
(b) redni/izredni
750
3. nad 5.700:
(a) osnovni
1500
(b) redni/izredni
900

Opombi:
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse.
(2) Za izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za
tranzitne linije iz točke 1 b. te tarifne številke se plača taksa po
tarifni številki 8 te taksne tarife.

IV. za zrakoplove posebne kategorije (amatersko izdelani zrakoplovi, eksperimentalni in ultralahke letalne naprave, zmaji,
ipd.) in sicer:
(a) osnovni pregled
500
(b) redni/izredni pregled
300

Tarifna številka 31
Na področju prevozov oseb v prostem cestnem prometu, in
sicer za:
1. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v mednarodnem
Prostem cestnem prometu:
(a) za vstop praznega avtobusa
100
' (b) za izmenične vožnje
100
(c) za ostale vrste prostih prevozov
100

V. za jadralna letala, motorna jadralna letala, zračne ladje in
balone in sicer:
(a) osnovni pregled
350
(b) redni/izredni pregled
250
VI. za helikopterje in sicer za vzletno maso:
1. do 2.750 kg
(a) osnovni pregled
(b) redni/izredni
2. nad 2.750 kg
(a) osnovni
(b) redni/izredni

2. izdajo izjemnih dovoljenj tujim fizičnim ali pravnim osebam
na mejnih prehodih
300
Opomba:
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti
oproščena plačila takse iz 1. točke te tarifne številke.
Tarifna številka 32
1. za vloge za delitev nerazporejenihi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari in vloge za avans dovolilnic iz naslednjih
20
obdobij
2. za vloge v evidenco mednarodnih prevoznikov stvari,
posebne vloge in prošnje za pridobitev CEMT dovolilnic 50
3. za odločbe o priglasitvi v evidenco mednarodnih prevoznikov stvari
250

1100
600
1500
900

Tarifna številka 34
Za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnoga
osebja in sicer:
1. za pilota prostoletečega balona in pilota zmaja:
300
(a) za dovoljenje
250
(b) za pooblastilo
250
(c) za priznanje dovoljenja
200
(d) za priznanje pooblastila
200
(e) izredno preverjanje

Tarifna številka 33
Za pregled zrakoplova:
I. za zrakoplove za redni (posebni) javni prevoz v zračnem
prometu, razen taksi prevoza in sicer za vzletno maso:
1. do 2.750 kg
1100
a) osnovni pregled
600
(b) redni/izredni pregled
2. nad 2.760 do 5.700 kg
1500
(a) osnovni
900
(b) redni/izredni
3. nad 5.700 do 27.000 kg
2250
(a) osnovni
1200
(b) redni/izredni
4. nad 27.000 do 72.000 kg
3000
(a) osnovni
1800
(b) redni/izredni
5. nad 72.000 kg
4100
(a) osnovni
2100
(b) redni/izredni

2. za pilota jadralnega letala, pilota ultralahke letalne naprave
in letalskega mehanika - tehnika:
(a) za dovoljenje
350
(b) za pooblastilo
275
(c) za priznanje dovoljenja
300
(d) za priznanje pooblastila
225
(e) izredno preverjanje
250
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3. za športnega pilota letala in helikopterja:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

400
350
350
250
275

4. za padalca:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo

300
100
poročevalec, št. 17

(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

250
200
225

5. za poklicnega pilota letala In helikopterja:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

600
450
400
300
400

6. za prometnega pilota letala in helikopterja:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

700
500
450
350
450

nakazila v tujini oziroma v protivrednosti SIT pri doma#
nakazilu na področju Republike Slovenije.
(2) Za začasno dovoljenje in za podaljšanje roka za začet'
uporabe se plača polovica takse iz ustrezne točke te tari"
številke.
GRADBENE TAKSE
Tarifna številka 36
Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje
Tarifna številka 37
Za izdajo odločbe, da ni potrebno lokacijsko ali gradben
dovoljenje
Tarifna številka 38

7. za navigatorja letalca, verifikatorja letalca, člana kabinskega osebja letala, letalskega tehnika tehnične priprave,
letalsko prometno osebje in drugo strokovno osebje:
(a) za dovoljenje
300
(b) za pooblastilo
250
(c) za priznanje dovoljenja
250
%
(d) za priznanje pooblastila
200
(e) izredno preverjanje
225
8. za inženirja letalca:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

400
275
300
225
275

9. za letalskega inženirja tehnične priprave:
(a) za dovoljenje
(b) za pooblastilo
(c) za priznanje dovoljenja
(d) za priznanje pooblastila
(e) izredno preverjanje

350
275
250
200
250

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih nap"'
za izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter
drugačne vodne zajeme:
a. z zmogljivostjo do 1000 litrov v sekundi
b. z zmogljivostjo nad 1000 do 3000 litrov v sekundi
c. z zmogljivostjo nad 3000 litrov v sekundi

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, $
katera se plačuje taksa po tarifni številki 40 te taksne tarif®
Tarifna številka 39
Za dovoljenja za postavitev radijske postaje

Tarifna številka 40
Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po zakonu o gradit41
objektov se plača taksa od vrednosti:
1. če znaša vrednost objekta do 4 milijonov točk
0,02*
2. če znaša vrednost objekta nad 4 do 40 milijonov točk:'
fiksnem znesku točk:
80°
in za vrednost nad 4 milijone točk
0,01*
3. če znaša vrednost objekta nad 40 milijonov točk: v fiksnej
znesku točk:
62$
in za vrednost nad 40 milijonov točk
0,01*

Tarifna številka 35
1. Za posamezno radijsko dovoljenje
a. za bazno radijsko postajo
300
b. za fiksno, mobilno - satelitsko, ladijsko in letalsko radijsko
postajo
200
c. za mobilno in ročno radijsko postajo
100
d. za radioamatersko radijsko postajo in radijsko postajo, ki jo
uporabljajo občani znotraj 27 Mhz (CB postaje)
100

Tarifna številka 41
Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali naprava, 'e
znaša predračunska vrednost:
1. do 250.000 točk
2. nad 250.000 točk

100
130
140
210
390

500
Tarifna številka 42

Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovo''
njihova uporaba:

5. za dovoljenje za vključevanje v javno telekomunikacijsko
omrežje
250

1. do 10 prostorov
2. nad 10 prostorov

6. za izdajo potrdila o skladnosti telekomunikacijskih projektov s predpisi o telekomunikacijah za javno telekomunikacijsko opremo
150

3 00

Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih ^
adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba, se plača 0,05% °°
obračunske vrednosti objekta.

7. za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj za vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje
100

Opombe:
J
(1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sfl01®
presegati 3000 točk. (2) Taksa po drugem odstavku te tarif ®
številke se ne nanaša na objekte, za katere je za pregled 1
zvezi z dovoljenjem, da smejo začeti z obratovanjem, predp '
sana posebna taksa v tarifni številki 43 te taksne tarife.

Opombi:
(1) Za dovoljenje za radijsko postajo tuji pravni ali fizični osebi
se plača taksa 30 USD, če takso poravna pri predstavništvu
Republike Slovenije v domicilni državi ali preko bančnega
poročevalec, št. 17

3O0

Opombe:
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljeni'
se plača polovica takse iz te tarifne številke.
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Sloveniji
ne plačajo takse po tej tarifni številki.

Opomba:
(1) Za opravljanje popravnega izpita in izpita za obnovitev
dovoljenja se plača taksa v znesku 50% takse, določene v tej
tarifni številki.

2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo:
a. do 0,5 kW
b. več kot 0,5 do 5 kW
c. več kot 5 do 10 kW
d. več kot 10 do 50 kW
e. več kot 50 kW

37S
18?*
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2. za katerikoli carinski postopek z ekonomskim učinkom
(splošno dovoljenj^), tudi za odobritev predelave blaga v
carinskem skladišču po postopku predelave pod carinskim
nadzorom ali postopku uvoza za proizvodnjo za izvoz 5.500
3. za poenostavitev formalnosti v tranzitnem postopku, za
poenostavljeni postopek deklariranja ali postopek deklariranja na podlagi knjigovodskih vpisov ter za katero od poenostavitev v zvezi z dokazovanjem porekla blaga
5.500
4. za uporabo elektronske izmenjave podatkov
5.500
5. za uporabo enakovrednega blaga v postopku uvoza za
proizvodnjo za izvoz; za uporabo sistema zamenjave v
postopku začasnega izvoza na oplemenitenje ter za odobritev
postopka začasnega izvoza na oplemenitenje osebi, ki ni
organizator proizvodnih operacij (113/2 CZ)
2.750
6. za izvajanje običajnih postopkov in ravnanj v carinskem
skladišču, za hrambo domačega blaga v carinskem skladišču,
za premeščanje blaga iz enega carinskega skladišča v drugo
ter za začasno odstranitev blaga iz carinskega skladišča 550
7. za prenos pravic in obveznosti, ki izvirajo iz odobrene
carinsko dovoljene rabe ali uporabe, iz ene na drugo osebo
550 ,

Tarifna številka 43
Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plinskih, toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih
predpisih pregledane, da se dovoli njihova uporaba, se plača
taksa od delovne ure
88
Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali
začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem pregledu.
CARINSKE TAKSE
Tarifna številka 44
Za vložitev carinske deklaracije

50

Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za vložitev vsake
carinske deklaracije, tudi nepopolne.
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi, če je zaradi
odobritve spremembe podatkov v že sprejeti carinski deklaraciji, carinski organ zahteval, da se namesto popravkov v
deklaraciji vloži nova carinska deklaracija.
(4) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev
naknadne dopolnilne carinske deklaracije.
(5) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev carinske
deklaracije s pomočjo opreme za elektronsko izmenjavo podatkov.
(6) Taksa iz te tarifne številke se ne plača:
1. za tranzitno carinsko deklaracijo, s katero se blago v
tranzitnem postopku prepelje preko carinskega območja Slovenije
2. za listine, ki so predpisane z mednarodnim ali meddržavnim
sporazumom, ki ga je uveljavila Republika Slovenija in se
uporabljajo namesto carinske deklaracije, predpisane z nacionalnimi predpisi (npr. TIR karnet, ATA karnet ipd.)
3. za ustno carinsko deklaracijo ali deklariranje blaga na
podlagi konkludentnih dejanj;
4. za deklaracije C1 in C2/CP3 v poštnem prometu:
5. za carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet blaga,
ki je v skladu z mednarodnimi oziroma meddržavnimi sporazumi oproščeno plačila carine.
(7) Taksa iz te tarifne številke se plača v rokih in na način, ki je
določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri
odmeri takse se upošteva vrednost točke na dan nastanka
obveznosti za plačilo uvoznih oziroma izvoznih dajatev.
(8) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba v zvezi z vloženo
carinsko deklaracijo plačati, lahko carinski organ taksnemu
zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v
določenem obodbju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na
enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti
upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti. V tem primeru se taksa plača v gotovini na enak način,
kot je predpisan za uvozne dajatve.
(9) Ce Carinska uprava RS dovoli taksnemu zavezancu vlaganje carinskih deklaracij s pomočjo opreme za elektronsko
izmenjavo podatkov, v dovoljenju odloči tudi o načinu obračunavanja in plačevanja upravnih taks iz te tarifne številke, pri
čemer lahko določi, da se vse taksne obveznosti, ki nastanejo
v določenem obdobju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plačajo
na enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne
obveznosti.

Opombe:
(1) Taksa iz točke 1 te tarifne številke se plača tudi za za
dovoljenje za odprtje začasne shrambe, opravljanje konsignacijske dejavnosti v carinskem skladišču, za odprtje proste
carinske prodajalne in za odprtje specializiranega skladišča.
(2) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 50 % takse,
določene v tej tarifni številki.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz te tarifne številke
ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti prej
izdanega dovoljenja in se ni spremenil nobeden od podatkov,
na podlagi katerih je bilo prvotno dovoljenje izdano.
(4) Za odločbe, s katerimi se prej izdano dovoljenje prekliče,
če je takšna odločba izdana na zahtevo stranke se plača taksa
v višni 50 % takse, določene v tej tarifni številki.
(5) Taksa iz 4. točke te tarifne številke se plača za dovoljenje, s
katerim se dovoli vlaganje carinske deklaracije z uporabo
opreme za elektronsko izmenjavo podatkov kot tudi za dovoljenje, s katerim se dovoli elektronsko izmenjavanje posameznih podatkov, poveztfnih z vodenjem carinskih postopkov.
Tarifna številka 47
Za potrdila, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska
uprava, in sicer:
1. za potrdilo o izjemnih gospodarskih pogojih za odobritev
postopka uvoza zaradi izvoza ter za potrdilo o poreklu blaga
EUR.1
150
2. za potrdilo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife
550
3. za potrdilo o obračunu carinskega dolga v primeru, da se
dolg obračuna na podlagi ustne carinske deklaracije ter za
potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga, ki je namenjeno
ponovnemu uvozu
50
4. za izdajo potrdila o neoporečnosti vozil in zabojnikov za
prevoz blaga po sporazumu TIR
300
Opombe:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini, razen takse
za potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse iz 4. točke
te tarifne številke, ki se plača v taksnih vrednotnicah.
(2) Za potrdilo s katerim se spremeni, dopolni ali nadomesti
prvotno izdano potrdilo se plača taksa v višini 50% takse,
določene v tej tarifni številki.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz 2. točke te tarifne
številke ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti
prej izdanega potrdila in se ni spremenil nobeden od podatkov, na podlagi katerih je bilo prvotno potrdilo izdano.
(4) Ne glede na drugi odstavek teh opomb se taksa iz 4. točke
te tarifne številke plača ponovno, če ugotovljene nepravilnosti
na vozilu ali zabojniku niso odpravljene v roku 10 dni.

Tarifna številka 45
Za izdajo dovoljenja v obliki uradnega zaznamka na carinski
deklaraciji
»
150
Tarifna številka 46

Tarifna številka 48

Za dovoljenja, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska
uprava, in sicer:
1. za odprtje carinskega skladišča
10.000

Za odobritev izbrane oblike vodenja evidenc o blagu v prosti
carinski coni
5.500
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Opomba:
(1) Za odobritev kakršne koli spremembe ali dopolnitve
izbrane oblike vodenja evidenc se pfača taksa v višni 50%
takse določene v tej tarifni številki.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača samo, če se odloča o
odobritvi izbrane oblike vodenja evidenc o blagu na podlagi
posebnega zahtevka; če je odobritev evidenc sestavni del
dovoljenja za začetek dela proste carinske cone, se plača
taksa po tarifni številki 24.

7. za pošiljke lesa
(a) do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov
(b) za vsak nadaljnji začeti kubični ali prostorninski meter

(h)
0)l
(i)<
(k)
Opombe:
(1) Za prazno embalažo rastlinskega izvora, ki se vrači (D
Slovenijo, uporabljena pa je bila za odpremo rastlins*
pošiljk ter za pošiljke rastlin slovenskega izvora, ki se vrafl (m
v Slovenijo, se plača taksa v višini 50 % takse, določene vi 0|
tarifni številki.
(1
(2) Če. naročnik ne pripravi pravočasno blaga za obve? KI
zdravstveni pregled, inšpektor pa pride na njegov poziv ži
mesto pregleda ob določenem času, mora naročnik pregib v<
za izgubo časa inšpektorja plačati takso 125 točk za vsa> 51
začeto uro čakanja.
(5
(3) Če so v zbirni pošiljki več kot tri različne vrste rastlinski t;
i
blaga, se taksa iz te tarifne številke poveča za 50%.
(4) Če se pregled opravi izven delovnega časa inšpektorji 8
ob nedeljah ali državnih praznikih ali ponoči, se takse iz" C
i;
tarifne številke povečajo za 100%.

Tarifna številka 49
Za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja za
zavarovanje carinskih dolgov
300
Opomba:
(1) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja iz te
tarifne številke se plača samo, če je vrnitev ali delno vrnitev
instrumenta stranka zahtevala pred potekom veljavnosti
instrumenta zavarovanja.

Tarifna številka 52
VAKSE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
RASTLIN IN VETERINARSTVA TER NA PODROČJU
UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL
IN PREDMETOV SPLOŠNE RABE

Za izdajo zdravstvenega spričevala za živali v skladu s pred
pisi o veterinarstvu, in sicer za:
1. goveda, konje, mezge in mule
35
2. žrebeta, osle, teleta (do 200 kg)
12
3. prašiče do 50 kg, ovce in koze
4
4. prašiče
8
5. perutnino (kokoši, purane, race in drugo domačo perutnifl"
noje ter golobe)
1 .
6. enodnevne piščance
O.OO4
7. kunce in zajce in druge male živali
0,4
8. pse in mačke
20
9. čebelje panje:
(a) do 10 panjev
10
(b) za vsak nadaljnji panj pa še
1
10. čebele matice:
(a) do 10 komadov
10
(b) za vsako nadaljnjo matico
1
11. ribe, rake školjke, želve, polže, žabe (za kilogram)
0,0!
12. veliko divjad
12
13. srednjo divjad
4
14. malo divljad
0,4
15. kožuharje
»
0,4
16. sobne ptice in druge eksotične ptice
0,4

Tarifna številka 50
1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov
splošne rabe, ki se opravi ob uvozu blaga
25
2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov splošne rabe, ki
se opravi izven rednega delovnega časa republiškega sanitarnega inšpektorja ali ponoči
50
Opomba:
(1) Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov
splošne rabe za zdravstveni pregled, sanitarni inšpektor pa
pride na njegov poziv na mesto pregleda ob določenem času,
mora uvoznik za izgubo časa republiškega sanitarnega
inšpektorja plačati takso 1£ točk za vsako začeto uro čakanja.
Tarifna številka 51
Za obvezni zdravstveni pregled pošiljk rastlin v notranjem
prometu, pri izvozu, uvozu in ponovnem izvozu ter pri prevozu preko Republike Slovenije prekladajo, se plača:
1. za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke
(a) do 10 ton
75
(b) za vsako nadaljnjo začeto tono
5
(c) za semenski material:
(ca) do 10 ton
150
(cb) za vsako nadaljnjo začeto tono
10
2. za ladijske pošiljke:
(a) za pošiljke do 20 ton
20
(b) za vsako nadaljnjo začeto tono
1
(c) za semenski material:
(ca) do 20 ton
40
(cb) za vsako nadaljnjo začeto tono
2
4
3. za poštne pošiljke
(a) nesadilnega materiala
15
(b) sadilnega materiala
30
4. za potniške pošiljke:
' (a) do 100 kg
15
(b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg
1
(c) semenskega materiala:
(ca) do 100 kg
30
(cb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg
2
5. za letalske pošiljke:
(a) do 10 kg
15
(b) za vsakih nadaljnjih začetkih 10 kg
1
(c) semenskega materiala:
!
(ca) do 10 kg
30
(cb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg
2
6. za pošiljke vseh vrst sadik in trsov:
(a) do 10.000 komadov
75
(b) za vsakih nadaljnjih začetih 1000 komadov
5
poročevalec, št. 17

Opomba:
,
(1) Taksa iz 1. do 8. ter 12. do 16. točke te tarifne številke *
plača za vsako žival.
(2) Če taksni zavezanec zahteva vpis spremembe kategorij«
živali v zdravstveno spričevalo, se taksa določi kot razlika m«"
višjo in nižjo kategorijo živali iz te tarifne številke.
Tarifna številka 53
Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa

70

Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za podaljšanj0
veljavnosti potrdila o registraciji in vakcinaciji psa.
Tarifna številka 54
Za obvezni veterinarsko sanitarni pregled pri nakladanj1!
pošiljk živali, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zun*!
območja upravne enote in za kopitarje in parkljarje, ki s6
ženejo zunaj tega območja, se plača taksa, in sicer:
1. za pošiljko živali
55
in od vsakega komada živali še:
(a) govedo, konja, mezgo ali mulo
8
(b) žrebe, osla, tele do 200 kg, veliko divjad
5
(c) žrebe, osla, tele do 100 kg ter srednjo divjad in noja 4
(d) prašiče nad 50 kg
3
(e) prašiče do 50 kg, ovce in koze
2
(f) jagnjeta, kozliče
1
(g) psa in mačko
20
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(h) kunca in malo ter pernato divjad
0,25
(i) perutnino
0,03
(i) enodnevne piščance
0,0015
(k) čebele matice:
20
(I) za kilogram posamezne vrste živali (ribe, raki, školjke
0,25
(m) čebelji panj
3
Opomba:
(1) Za obvezen veterinarsko - sanitarni nadzor v objektih za
klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje
živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni
Veterinarsko sanitarni nadzor, se ne plača taksa po tej tarifni
Številki, ampak taksa po tarifni številki 56 te taksne tarife.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za veterinarsko sanitarni pregled pri nakladanju, prekladanju, razkladanju
živali, živil, surovin, krme in odpadkov živalskega izvora,
semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za
oplojevanje živali in zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih
izvažajo ali uvažajo.
(3) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača ko nastane
taksna obveznost, na zahtevo taksnega zavezanca pa se lahko
dovoli, da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala
v določenem mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi
mesecu v katerem so nastale taksne obveznosti.

(2) Za vsako uro stalne pripravljenosti se plača taksa v višini
25 % takse iz te tarifne številke.

Tarifna številka 55
Za obvezen veterinarsko - sanitarni pregled pri nakladanju
živil, surovin in odpadkov, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne enote, se plača taksa, in sicer:
1 ■ za pošiljko kot celoto
55
2. in od vsakega kilograma:
(a) mesa
0,03
(b) mesnih izdelkov
0,05
(c) mleka
0,01
(d) mlečnih izdelkov
0,03
(e) jajc
0,005
(f) jajčnih izdelkov
0,03
(g) rib
0,05
(h) ribjih izdelkov
0,05
(i) masti
0,025
(j) drugih izdelkov
0,025
3. ter od komada:
(a) medveda
• 55
(b) jelenjadi, prašičev
28
(c)srnjadi
18
(d) druge divjadi
1,5

Opombe:
(1) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu nakladanja,
čeprav se pregled opravi na mejnem prehodu.
(2) Če pošiljka, ki se v tranzitu prevaža preko ozemlja Slovenije ni bila pregledana na vhodnem mejnem prehodu in se
izjemoma pregleda na izhodnem menjem prehodu, se plača
taksa iz te tarifne številke povišana za 100%.
(3) Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih javnih letališčih, lukah in mejnih prehodih, se plača taksa
iz te tarifne številke, povišana za 50%: Taksa se plača na
mestu prekladanja.
(4) Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se opravijo
ponoči (izven časa dnevne svetlobe) se plača taksa iz te
tarifne številke, povišana za 50%.
(5) Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za pregled,
inšpektor pa pride na njegov poziv na mesto pregleda ob
določenem času, mora naročnik pregleda za izgubo časa
inšpektorja plačati takso 130 točk za vsako začeto uro čakanja.

(3) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača ko nastane
taksna obveznost, na zahtevo taksnega zavezanca pa se lahko
dovoli, da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala
v določenem mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi
mesecu v katerem so nastale taksne obveznosti.
Tarifna številka 57
Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na cestnih,
železniških in letaliških mejnih prehodih pri uvozu, izvozu in
tranzitu pošiljk živali, živil, surovin in odpadkov živalskega
izvora, krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter
drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen,
se plača taksa, in sicer:
1. za pošiljke do 5 ton
75
2. za pošiljke do 10 ton
125
3. za poši I j ke do 20 ton
250
4. za pošiljke nad 20 ton
350
5. za ladijske pošiljke:
(a) do 20 ton
250
(b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton
50

Tarifna številka 58
Za izdajo spričevala, da pošiljka izvira iz območja, ki ni okuženo z živalskimi kužnimi boleznimi, ki bi se lahko z zadevnimi proizvodi prenesle na druge živali:
1. za vagon, tovornjak in kontejner
82
2. za ladjo in letalo
137

Opomba:
(1) Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za
klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje
živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni
veterinarsko sanitarni nadzor, se ne plača taksa po tej tarifni
številki, ampak taksa po tarifni številki 56 te taksne tarife.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za veterinarsko sanitarni pregled pri nakladanju, prekladanju, razkladanju
živali, živil, surovin, krme in odpadkov živalskega izvora,
semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za
oplojevanje živali in zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih
izvažajo ali uvažajo.
(3) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača ko nastane
taksna obveznost, na zahtevo taksnega zavezanca pa se lahko
dovoli, da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala
v določenem mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi
mesecu v katerem so nastale taksne obveznosti.

PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE
Tarifna številka 59
V zvezi s patentom:
1. prijavna taksa vključno z veljavnostjo za prvi dve leti:
(a) za prijavo, ki ima do vključno 30 strani
350
(b) dodatna taksa za vsako nadaljnjo stran
5
2. Objava v uradnem glasilu
60
3. Izdaja patentne listine
50
4. Tiskanje patentnega spisa za vsako stran
15
5. Vzdrževanje veljavnosti patenta:
(a) 3. leto
225
(b) 4. leto
300
(c) 5. leto
375
(d) 6. leto
450
(e) 7. leto
525
(f) 8. leto
600
(g) 9. leto
600
(h) 10. leto
600
(i) 11. leto
1200
(j) 12. leto
1500
(k) 13. leto
1600
(I) 14. leto
2100
(m) 15. leto
2400

Tarifna številka 56
Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje živil
živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni veterinarsko sanitarni nadzor:
- za vsako uro v okviru rednega delovnega časa

65

Opomba:
(1) Za vsako uro izven rednega delovnega časa se plača taksa
Iz te tarifne številke, povečana za 50%.
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(n) 16. leto
3000
(0)17. leto
3900
(p) 18. leto
5100
(r) 19. leto
6600
(s) 20. leto
8400
6. Dodatni zahtevki:
(a) vložitev zahteve, da postane dopolnilna prijava temeljna
225
(b) predhodna objava prijave
375
(c) vložitev zahteve za spremembo patentne prijave v prijavo
modela oziroma vzorca
100
(d) izdaja ugotovitvene odločbe
600
7. v zvezi s pogodbo o sodelovanju na področju patentov
(PCT)
(a) prijavna taksa, vključno z veljavnostjo za prvi dve leti za
prijavo, ki ima do vključno 30 strani
350
(b) dodatna taksa za vsako nadaljno stran
5
8. Sporazum o razširitvi Evropskih patentov na Slovenijo
(a) objava prevoda
60
(b) tiskanje patentnih zahtevkov za vsako stran
15
9. zamudna taksa na takso za vzdrževanje veljavnosti patenta,
ki je plačana v naknadnem roku
50% celotne takse,
ki ni bila plačana v
rednem
roku

Tarifna številka 61
V zvezi z znamko:
1. prijavna taksa:
(a) do vključno treh razredov
10
(b) za vsak naslednji razred
225)
(c) za kolektivno znamko do vključno treh razredov
40
(d) za vsak naslednji razred
id
2. Izdaja listine
3. Vzdrževanje oziroma podaljšanje veljavnosti za 10 let: .
(a) za tri razrede
1*?
(b) za vsak naslednji razred
4. Dodatne zahteve:
(a) ugovor zoper izdajo odločbe
(b) zahteva za razveljavitev
(c) zahteva za vzpostavitev ugasle znamke
5. Madridski sporazum o mednarodni registraciji znamk
(a) zahteva za mednarodno registracijo
(b) ugovor zoper registracijo
6. zamudna taksa za takso za vzdrževanje veljavnosti znamk®
ki je plačana v naknadnem roku
50% celotne taW*
ki ni bila plačan«
rednem roku
Opomba:
j
(1) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavno5'
pravice iz točke 3a. te tarifne številke plačati v roku, ki ni dali'
od enega leta pred datumom zapadlosti.

Opombi:
(1) Prijavitelju patenta, ki skupaj s prijavo ali najkasneje v treh
mesecih od dneva prijave dostavi Uradu prevod naziva izuma
in izvlečka v angleškem jeziku, se pri plačilu prijavne takse
prizna olajšava v znesku 100 točk.
(2) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti
patenta iz točke 5. te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši
od enega leta pred datumom zapadlosti.

Tarifna številka 62
Za vpis v register:
1. Vpis spremembe
2. Vpis prenosa pravice ali vpis licence
Tarifna številka 63
Za izdajanje potrdil in izpisov, in sicer za:
^
1. potrdilo o prednostni pravici
2. potrdilo o veljavnosti iz registra patentov, modelov oziro^
vzorcev, znamk, označb porekla blaga
3. izpis iz registra o pravici

Tarifna številka 60
V zvezi z modelom oziroma vzorcem:
1. prijavna taksa:
(a) za en predmet ali sliko
150
(b) za vsak dodatni predmet ali sliko pri večpredmetni prijavi
100
2. Objava podatkov iz prijave o modelu oziroma vzorcu:
(a) z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom (skico) en
predmet ali slika
75
(b) za vsako dodatno fotografijo oziroma grafični prikaz
(skico)
50
(c) za vsak dodatni predmet ali sliko pri večpredmetni prijavi:
(ca) z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom (skico)
50
(cb) za vsako dodatno fotografijo oziroma grafični prikaz
(skico)
50
3. Izdaja listine
100
4. Vzdrževanje veljavnosti:
(a) za prvih pet let (en predmet ali slika)
300
(b) za prvih pet let za vsak dodatni predmet ali sliko
200
(c) za nadaljnih pet let (en predmet ali slika)
450
(d) za nadaljnjih pet let za vsak dodatni predmet ali sliko 300
5. Sprememba prijave modela oziroma vzorca v patentno
prijavo
300
6. Ugovor zoper izdajo odločbe
250
7. Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih
vzorcev in modelov:
(a) ugovor zoper registracijo
250
8. zamudna taksa za takso za vzdrževanje veljavnosti modela
ali vzorca, ki je plačana v naknadnem roku
50% celotne takse,
ki ni bila plačana v
rednem roku

•

Tarifna številka 64

Za spise in dejanja v zvezi z zastopanjem:
1. za opravljanje strokovnega izpita
2. za popravni strokovni izpit
3. za vpis v register zastopnikov
4. za obnavljanje vpisa v register zastopnikov

*2
t
10.000
2.5""

Tarifna številka 65
Na področju varstva topografije polprevodniških vezij **
p'ača:
^
1. za registracijo topografije polprevodniških vezij
2.5«"
2. za vpis spremembe v register topografije polprevodniki
UOTii
15?
vezij
30"
3. za vpis prenosa pravice ali vpis licence v register
4. za izdajo potrdila o veljavnosti iz registra
1°1
50
5. za izpis iz registra o pravici
Opomba:
(1) Taksa iz 1. točke te tarifne številke vključuje tudi prija"'1
vzdrževanje, objavo in listino o topografiji.
TAKSE NA PODROČJU STANDARDIZACIJE IN ME"®"
SLOVJA
Tarifna številka 66
V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije po Pr0Cl
pisih o standardizaciji:
2.000
1. prijavna taksa
4.000
2. predocenjevalni obisk
3. izvedba ocenjevanja: za vsak dan in vsakega ocenjevalca^

Opomba:
.(1) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti '
pravice iz točke 4. te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši
od enega leta pred datumom zapadlosti.
poročevalec, it. 17

1
55
30«
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4. letno vzdrževanje akreditacije: za vsak dan rednega nadzora, za vsakega ocenjevalca, ki sodeluje pri rednem nadzoru
3.000
5. izredni nadzor: za vsak dan in vsakega ocenjevalca 3.000

KONZULARNE TAKSE
Tarifna številka 73
1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatsko konzularnih
predstavništvih RS v tujini
ECU 8
2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna nova
samostojna odločba
ECU 5

Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.
Tarifna številka 67

Opombe:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane
ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu.
(2) Taksa po prvem odstavku te tarifne številke se plača tudi
za vsako upravno dejanje, opravljeno na zahtevo taksnega
zavezanca, če za to dejanje ni predpisana posebna taksa.
(3) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1
te taksne tarife.
(4) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec, ki ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji obrača na diplomatsko konzularno predstavništvo RS v tujini preko Ministrstva za zunanje zadeve, ali neposredno po pošti, se plača taksa po tej
tarifni številki, preračunana v slovenske tolarje.

Za izdajo listine o homologaciji tipa vozila:
1. za osebna in lahka tovorna vozila, kategorije M1 inN1 5.000
2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije M2, M3, N2 in
N3
7.500
3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije 03 in 04
4.000
4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije 01 in 02
3.000
5. za motocikle in mopede, kategorije L1, L2, L3 in L4 2.500
6. za motorne tricikle, kategorije L5
3.000
Opomba:
(1) Za razširitev listine o homologaciji tipa vozila se plača
taksa v višini 50% takse po tej tarfini številki.
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski homologaciji se plača taksa v višini 50% takse po tej
•arifni številki.
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.

Tarifna številka 74
Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom RS
ali za vročanje odločb organov RS taksnim zavezancem ter za
vročanje odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim
osebam:

Tarifna številka 68
V postopku homologacije lastnosti vozil, njihovih delov in
opreme:
1. za izdajo odločbe o homologaciji
2.000
2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije
1.000

1. za vročanje v evropskih državah
2. za vročanje v izvanevropskih državah

Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.

ECU 5
ECU 8

Opombe:
(1) Če poskrbi diplomatsko konzularno predstavništvo RS v
tujini za vročitev po letalski ali hitri pošti, plača taksni zavezanec tudi poštnino za dostavo in odgovor.
(2) Vabila tujih organov se vročajo brez takse.

Tarifna številka 69
V postopku preskusa in odobritve tipa merila:
1 ■ za Izdajo certifikata o odobritvi tipa merila
5.000
2. za priznavanje odobritve tipa merila in pripadajočih listin,
izdanih v tujini
12500

Tarifna številka 75
Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatsko konzularna predstavništva RS v tujini:

Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini.

1. Izdaja slovenske potne listine
2. Izdaja otroškega potnega lista
3. izdaja potnega lista za vrnitev

Tarifna številka 70

ECU 65
ECU 32
ECU 27

Opombe:
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na
njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti
plačila takse.
(2) Prošnja za potno listino ali za drugo izdajo potne listine je
takse prosta. (3) Za izdajo nove potne listine v primeru prve
pogrešitve (izguba, kraja) ali uničenja potnega lista iz 1. ali 2.
točke te tarifne številke se plača dvakratna vrednost takse. Za
vsako nadaljnjo pogrešitev (izguba, kraja) ali uničenje potnega lista iz 1. ali 2. točke te tarifne številke se plača štirikratna vrednost takse.
(4) Za naknadni vpis družinskih članov v potno listino se plača
taksa po 1. točki te tarifne številke, ne glede na to, koliko
družinskih članov se naenkrat vpiše v potno listino.

V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz plemenitih kovin:
1. za odločbo o znaku proizvajalca
400
Opomba:
(1) Taksa iz te tarifne številke se olača v aotovini.
TAKSE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU
Tarifna številka 71
V postopku za pridobitev koncesije za opravljanje strokovnih
nalog po,predpisih o varnosti pri delu, in sicer za:
1. prijavno takso
2000
2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev, za
vsakega ocenjevalca in za vsak dan ocenjevanja
2000
3. za odločbo o dani koncesiji
6000

Tarifna številka 76
Za potne listine, ki jih izdajajo diplomatsko konzularna predstavništva RS v tujini tujim osebam:
1. Za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potne listine za
begunce
ECU 27
2. Za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potne listine za tujce
ECU 27'

Tarifna številka 72
V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih
nalog po predpisih o varnosti pri delu, in sicer za:
1. prijavno takso
1000
2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev, za
vsakega ocenjevalca in za vsak dan ocenjevanja
1000
3. za odločbo o dani koncesiji
,
3000

Opomba:
(1) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko
stanje in druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni
številki.
121
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Tarifna številka 84

Tarifna številka 77

Za sestavitev oporoke, in sicer:

Za overitev podpisa na prodnji za odpust ali sprejem v državljanstvo Republike Slovenije
ECU 270

1. v pisarni predstavništva
2. zunaj pisarne predstavništva
3. za sestavitev akta o preklicu oporoke
4. za sestavo dopolnitve oporoke

Opomba: (1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev
vsakega podpisa na listini.
Tarifna številka 78

Tarifna številka 85

Za vizume, ki jih izdajajo diplomatsko konzularna predstavništva RS v tujini, in sicer:
1. za vizum v potnem listu za eno potovanje zaradi bivanja v
RS ali za en tranzit
ECU 27
2. za vizum v potnem listu za več potovanj
ECU 54
3. za vizum v skupni potni list za vsako osebo
ECU 5
4. za delovni vizum
ECU 81
5. za poslovni vizum
ECU 108

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatsko konzularnoj
predstavništva
RSECU*
Opomba:
(1) Prošnja za sestavitev pogodbe je takse prosta.
Tarifna številka 86
Za sestavitev pooblastila

Opombe:
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50% manjša
taksa po tej tarifni številki.

Tarifna številka 87
Za sestavitev druge listine na prošnjo zainteresirane osebe,2^
v tej tarifi ni drugače predpisano:
ECU
Opomba:
(1) Prošnja za sestavitev listine je takse prosta.
Tarifna številka 88

Tarifna številka 79

Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti
poslanega blaga

Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos posmrtnih
ostankov, ki ga izda diplomatsko konzularno predstavništvo
RS, če ni drugače predpisano
ECU 11

.

Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev fakture 11
kakšne druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga
upravičenost kakšnega blaga do posebnega varstva porekl'
ali imena
ECU-"

Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih formalnosti in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije osebnega vozila ob vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo ECU 27

Tarifna številka 90

Številka 81

Za overitev podpisa državljana ali civilno pravne osebe 1
listini
ECU1

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v tujini z overovitvijo, in sicer:

Opomba:
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakefl'
podpisa na listini.

ECU 11
ECU 5

Tarifna številka 91

Opomba:
(1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se
plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod
pa polovica takse iz te tarifne številke.

Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini
ECU11
Tarifna številka 92

Tarifna številka 82

Za deponiranje podpisa In pečata notarja pri diplomata^
konzularnem predstavništvu RS v tujini
ECU ™

Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana
oseba, in sicer:

Tarifna številka 93

ECU 11
ECU 5

Za opravila v zapuščinskih zadevah, in sicer:
1. Za sestavitev zapisnika v prostorih diplomatsko konzula'"
nega predstavništva RS v tujini:
- za prvo stran zapisnika
ECU 2"
- za vsako naslednjo stran zapisnika
ECU*
2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva (zašto*1
panje pred lokalnimi organi, sodelovanje pri njihovih uradni'
opravilih Idr.), če ni v tej tarifi drugače predpisano, za vsak®
uro uradnega dela
ECU 7®
3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo vrednosti pr^
metov za vsako cenitev ali za vsak dejanski izvid ali izvid1
izvedencem
ECU 8'

Tarifna številka 83
Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali
obratno
ECU 11
Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali
obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko konzularno predstavništvo
RSECU 27
Opomba:
(1) Prošnja za storitev iz te tarifne številke je takse prosta.
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ECU

Tarifna številka 89

Tarifna številka 80

1. za prvo stran
2. za vsako naslednjo stran

ECU1'

Opomba:
(1) Prošnja za sestavitev pooblastila je takse prosta.

(2) Prošnja za izdajo vizum je takse prosta.
(3) Za vizum na potni listini, v katero so vpisani tudi družinski
člani tistega, ki mu je bila potna listina izdana, se plača ena
sama taksa.
(4) Diplomatsko konzularno predstavništvo RS v tujini lahko
oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane osebnosti
posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti in druge,
če je to v korist Republike Slovenije, o čemer odloči vodja
predstavništva.

1. za prvo stran
2. za vsako naslednjo stran

ECUjj
ECU*
ECU
ECU"
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~ poleg tega od celotne vrednosti popisanih ocenjenih predmetov
1%
4
Za upravljanje zapuščine glede katere je bila opravljena
zapuščinska obravnava, ali za upravljanje drugega premoženja, ki ne izvira iz zapuščine, od čistega dohodka (mesečno ali
'etno)
6%

Opomba:
(1) Takse po tej tarifni številki se ne plača za naslednje
depozite: denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in
stroškov podobnih terjatev diplomatsko konzularnega predstavništva RS, za denar položen - prejet kot odškodnina za
državljane RS iz raznih naslovov ter ob bolezni, odvzemu
prostosti idr.

Opomba:
(1) Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez
navedbe vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne
številke.

Tarifna številka 96
1. za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju aH izkrcanju
članov posadke
ECU 5
(
2. za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega državljana kot
člana posadke na ladjo slovenske trgovske mornarice: ECU 5
3. za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in
listin ter za potrditev vsakega vpisa v te knjige in listine: ECU 4
4. za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika:
- za prvo stran
ECU 5
- za vsako nadaljnjo začeto stran
ECU 4

Tarifna številka 94
*a vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in
drugih
"rednih predmetov, in sicer:
- od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega predmeta
3%

XIV. RAZNO

2a vročitev denarja in drugih vrednosti, ki izvirajo iz uveljavljene zapuščine, in sicer:
~~ za zapuščine nad 500 USD preračunanih v nacionalno
valuto države sprejema
6%

Tarifna številka 97
Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev, ki
jih izročijo deponenti v hrambo organom, se plača na leto od
vsakih začetih 100 točk vrednosti
15

Opombi:
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatsko konzularnemu predstavništvu RS v tujini ob brodolomu
ali kakšni drugi nesreči izročijo denar ali druge vrednosti za
"lornarje in njihove družine.
(2) Prošnja za storitev po tej tarifni številki je takse prosta.

Opombe:
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo.
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za
druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se šteje
za celo.
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna praksa.
(4)Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene na zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolžnosti, če se depozit pravočasno dvigne.

Tarifna številka 95
Za hrambo depozitov, in sicer:
1. Za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita v hrambo
ECU 11
2. Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in vrednostnih predmetov (dragocenosti):
- za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti
5%
- za vsako nadaljnje leto ali del tega časa, od vrednosti
4%
3. Za hrambo oporoke ali drugih listin v korist posameznikov
ali pravnih oseb
ECU 35

Tarifna številka 98
Za opomin za plačil takse se plača od zneska neplačane
takse*
1. do 750 točk
150
2. nad 750 do 7500 točk
500
3. nad 7500 točk
1500
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lai
te£
ho
nja gibanju stroškov za delo upravnih organov, v odvisi* en
od katerih je določena višina upravnih taks, je v 8.
predloga zakona predvideno, da lahko Vlada sorazm« pri
pr
spremeni vrednost točke.
ot
Takse se lahko plačujejo v gotovini ali v taksnih vrednotni Di
(upravnih kolekih). Praviloma naj bi se takse plačevali ta
kolekih, le v primeru visokih vrednosti taks, v primeru, di ei
takse plačujejo v tujini ali če taksna tarifa določa, da se iz- ĆI
plačuje v gotovini. Slednji primer bo prišel v poštev p red v) Zl
takrat, ko bo uporaba kolekov neprimerna ali ko bo, npr.
carinskih taksah, treba zagotoviti hkratno plačilo taksi pu
uvoznih dajatev.
ti
n
Vsa tehnična vprašanja v zvezi s tiskanjem, distribucijo, "P c
rabo ipd. upravnih kolekov so prepuščena podzakonski
aktu, ki ga izda minister, pristojen za finance, v soglasju
ministrom, pristojnim za upravo (Ministrstvo za notranje'
deve).

OBRAZLOŽITEV
1. splošne določbe
Predog zakona v splošnih določbah določa temeljno vsebino
zakona, subjekte, za dejanja in spise katerih se plačujejo
upravne takse ter taksne zavezance. Slovenski državljani in
tujci so ob pogojih vzajemnosti izenačeni v svojih pravicah, ki
jih imajo na podlagi zakona o upravnih taksah (možnost
vračila preveč plačane takse, možnost zahtevati oprostitev
plačila takse ipd.).
V primerjavi z veljavno zakonodajo predlog zakona v 3. členu
vpeljuje novost - možnost uporabe mednarodnih pogodb
namesto s tem zakonom določene tarife. Na področju varovanja pravic industrijske lastnine ter mednarodnega prometa je
Slovenija že oziroma bo v kratkem pristopila k nekaterim
mednarodnim konvencijam, na podlagi katerih bodo pristojni
slovenski organi dolžni za dejanja, določena s temi mednarodnimi konvencijami, zaračunavati takse oziroma pristojbine, katerih višina je dogovorjena in usklajena med državami
članicami teh konvencij. V teh primerih ne bi bilo primerno,
da se uporabljajo takse, določene z zakonom o upravnih
taksah. Prav tako ne bi bilo primerno, da se zakon o upravnih
taksah spreminja in dopolnjuje vsakič, ko bi Slovenija pristopila k takšni mednarodni pogodbi, ali ko bi se spremenila
mednarodno dogovorjena tarifa taks oziroma pristojbin. V
izogib tovrstnim problemom predlog zakona napotuje na
neposredno uporabo mednarodnih konvencij zahteva pa, da
se mednarodne tarife javno objavijo v Uradnem listu, s čimer
je zagotovljena njihova javnost.

11. do 17. člen predloga zakona podrobneje urejajo ni&
plačevanja taks in potrjevanje plačila oziroma oprostitve P"
čila takse s strani organa, ki izda spis ali opravi zahtevit
dejanje. 17. člen predloga zakona določa postopek, ki
biti izpeljan, če zavezanec ob vložitvi vloge ni plačal takse'
jo je plačal v premajhnem znesku. Naslednji člen pa uW
obratno situacijo, namreč primere, ko zavezanec plača p'e*
soko takso. Preveč plačana taksa se povrne bodisi na zahte*
stranke, bodisi po uradni dolžnosti. Slednji primer bo priW
poštev vedno, kadar bo preveč ali nepravilno plačana ta*»
presegala znesek 200 točk.

Podoben primer se lahko pojavi, ko mednarodni sporazum
zahteva od države, da za izvajanje nalog, določenih s sporazumom, predpiše tarifo taks oziroma pristojbin. Predlog zakona
v zadnjem odstavku 3. člena za te primere predvideva, da se
lahko taksa določi z Vladno uredbo, vendar le, če gre za spise
in dejanja, ki niso zajeti z zakonom o upravni taksi oziroma
njegovo taksno tarifo.

20. in 21. člen predloga zakona pa urejata prisilno izterjWj
neplačanih upravnih taks ter zastaranje pravice do izterja
takse.
3. taksne oprostitve

2. plačevanje takse

Predlog zakona navaja dve splošni skupini taksnih oprostit*
ter dve skupini taksativno naštetih primerov, ko je mogof
uveljavljati taksno oprostitev. Med spološnimi taksnimi op^
stitvami predlog zakona najprej navaja postopke, ki se u*
dejo po uradni dolžnosti. V tem primeru se na prvi stopJ
taksa ne plača. Drugi primeri splošnih taksnih oprostitev ?
so navedeni v 23. členu, ki navaja subjekte, ki ne plačujer
taks, ne glede na to, kakšno upravno dejanje ali spis zah<
vajo.

V tem poglavju predlog zakona opredeljuje trenutek nastanka
taksne obveznosti, način določanja taks v taksni tarifi, način
plačevanja taks, obravnavanje vlog in spisov, za katere ni
plačana predpisana taksa ali je plačana v prenizkem znesku
ter način povračila preveč plačane takse.
Trenutek nastanka taksne obveznosti je načeloma urejen v 5.
členu predloga zakona; določene posebnosti pa lahko uvede
taksna tarifa, ki je priloga in sestavni del zakona. Osnovno
pravilo je, da taksna obveznost nastane, ko se vloži vloga.
Taksna obveznost nastane ob vložitvi vloge tudi v primeru, ko
je treba takso plačati za odločbo, sklep, dovoljenje ali drug
spis ali za upravno dejanje. Na takšno ureditev je v nadaljevanju vezana tudi pravica do povračila preveč plačane takse, če
dovoljenje, spis, odločba ali upravno dejanje ni bilo ali ni
moglo biti opravljeno. Če npr. taksni zavezanec vloži vlogo za
izdajo določenega dovoljenja, bo moral ob vložitvi vloge plačati upravno takso za vlogo in za izdajo določenega dovoljenja. Če pristojni organ ugotovi, da ne more izdati zahtevanega
dovoljenja, ker niso izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, bo
moral taksnemu zavezancu vrniti takso, ki jo je plačal za
izdajo dovoljenja. V tem primeru bo torej treba plačati le takso
za vlogo. Drugačna ureditev je v tretjem odstavku 17. člena
predvidena le za primere, ko je postopek ustavljen na zahtevo
stranke, ugotovitveni postopek pred izdajo odločbe, pa je bil
že izveden.

V drugem sklopu so najprej v 24. členu navedeni primeri, '
skladu s katerimi so točno določeni subjekti oproščeni p/a*"!
taks v točno določenih primerih; v drugih primerih moril'
plačati takso v skladu s splošnimi pravili za plačevanje ta**
Kadar stranka v postopku želi uveljaviti to taksno oprostil
pa organ, ki odloča o zadevi, dvomi v upravičenost zahtev
za taksno oprostitev, mora stranka svojo upravičenost dok>.
zati. V naslednjih členih sledijo pojasnjevalne določbe, "
omogočajo enotno razumevanje posameznih pojmov, up<{
rabljenih v 23. in 24. členu ter enoten postopek v primeru,
je le ena od strank, ki nastopajo v istem postopku, oproščen
plačila takse.
V 28. členu pa so taksativno navedeni primeri spisov in dejali
za katere ni treba plačati takso, ne glede na to, kdo je stran*'
v postopku, kar bistveno loči te primere od primerov, naved*
nih v 24. členu.
4. posebne določbe

Takse se za posamezne primere določajo v taksni tarifi. Praviloma so določene v točakh. Izjemoma je v taksni tarifi določeno, da se posamezne takse plačujejo v odstotku od vrednosti predmeta, za katerega se plačuje taksa. Izjema je predvidena tudi za takse, ki se plačujejo v tujini, pri slovenskih
diplomatskih in konzularnih predstavništvih. Te takse se določajo v ECU-jih, kar omogoča lažje preračunavanje v lokalno
valuto, v kateri se te takse plačujejo. Zaradi iažieaa prilagajaporočevalec, št. 17

V tem poglavju predlog zakona ureja način delitve prihodko1
od taks med državni proračun in občinske proračune, te
pristojnosti za nadzor nad izvajanjem tega zakona.
29. člen, ki ureja delitev prihodkov od taks med državne jjj
občinske proračune, predstavlja pravzaprav operacionaliZ'r
cijo 21. člena zakona o financiranju občin, ki določa, da m°
124

posameznih področnih materialnih predpisov in so vsa ta
področja zajeta v taksni tarifi, ki je sestavni del zakona, se v
prehodnih in končnih določbah ukinjajo tudi številni podzakonski akti ter posamezne določbe podrobnih predpisov, ki
so pooblaščali Vlado ali pristojnega ministra, da je predpisal
določene takse ali pristojbine.

zakon, ki uvaja upravne takse, določiti tudi delež prihodkov iz
toga naslova, ki pripada občinskim proračunom. Delitev priI hodkov, doseženih s taksami, plačanimi v gotovini, je dokaj
t enostavna - prihodki pripadajo državnemu proračunu, če je
Prihodek dosežen pri državnih organih uprave in občinskemu
Proračunu, če je prihodek dosežen pri upravnem organu
občine.

Zakon naj bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu. Menimo, da posebno prehodno obdobje za prilagoditev
novemu zakonu ni potrebno, saj zakon ne prinaša posebej
korenitih sprememb v sistemu upravnih taks.

Drugačen sistem delitve je predviden za delitev prihodkov od
taks, plačanih v kolkih. V tem primeru predlog zakona uvaja
onako razmerje med deležem, ki pripada državnemu proračunu in deležem, ki pripada občinskim proračunom, kot ga že
zakon o financiranju občin določa na področju pripadnosti
prihodkov od dohodnine. Glede na to, da so prihodki od
upravnih taks prihodki občinskih proračunov za t. im. zagotovljeno porabo, je ta kriterij upoštevan tudi kot osnovno
merilo za delitev prihodkov od upravnih taks, ki pripadajo
občinam, med posamezne občine.

6. taksna tarifa
V prilogi k predlogu zakona - taksni tarifi so določeni posamezni spisi oziroma dejanja, za katere je treba plačati
upravno takso ter določena višina takse, ki se v posameznem
primeru plača.
V prvih treh poglavjih so opredeljene splošne takse, ki pridejo
v poštev vedno, kadar v naslednjih poglavjih taksne tarife niso
za posamezne primere opredeljene posebne takse. Sledijo
posebne takse, ki so razdeljene v posamezna poglavja, glede
na področje, na katerega se nanašajo. Tako so npr. v posebnem poglavju urejene takse, ki se plačujejo za zadeve s
področja notranjih in splošnih upravnih zadev, posebej so
opredeljene npr. takse na področju gradbeništva, carinske
takse, konzularne takse, takse na področju varovanja pravic
industrijske lastnine itd. V zadnjem poglavju so združene še
nekatere posebne takse, ki jih ni mogoče opredeliti v nobenem od prejšnjih poglavij.

Za nadzor nad izvajanjem zakona so pristojna vsa ministrstva
v okviru svojega delovnega področja, kot splošno pristojno
ministrstvo za nadzor pa zakon določa ministrstvo, pristojno
za finance.
S. prehodne In končne določbe
To poglavje ureja zatečeno stanje ter ukinja predpise, ki so
doslej urejali področje upravnih taks.
Glede na to, da želi predlog zakona zajeti vse upravne takse in
dosedanje »pristojbine«, ki so se doslej plačevale na podlagi
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