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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

I. Predstavitev glavnih rezultatov  
             ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV V LETU 2003, maj 2004 
 
 
Eno glavnih načel celostnega obvladovanja kakovosti državne statistike je usmerjenost k uporabniku.  
 
Statistični urad RS ima oblike formalnega sodelovanja z uporabniki in vplivanja uporabnikov na kakovost 
svojega dela že precej dobro razvite -  preko Statističnega sveta, področnih statističnih sosvetov in delovnih 
skupin ter v obliki neposrednih dvostranskih stikov s posameznimi večjimi uporabniki, mednarodnimi in 
nadnacionalnimi institucijami. Vendar kljub temu prepoznavanje zahtev in zadovoljstva uporabnikov postaja 
vse težje. Potrebe in zahteve naših uporabnikov kot tudi njihovi načini uporabe naših izdelkov in storitev se 
namreč glede na različne skupine uporabnikov zelo razlikujejo.  
 

Kdaj je raziskava 
potekala  
in  
njen namen   

Z Anketo o zadovoljstvu uporabnikov Statističnega urada RS v letu 2003 (AZU 2003), 
ta je potekala od 7. do 25. maja 2004, smo skušali izmeriti zadovoljstvo uporabnikov s 
statističnimi izdelki in storitvami in ugotoviti, kakšne so bile pri tem njihove uporabniške 
navade. Rezultati ankete služijo Statističnemu uradu RS za orientacijo pri nadaljnjem 
delu, saj nakazujejo, kaj bi v prihodnje veljalo spremeniti, izboljšati in kaj ohraniti oz.  
opustiti.  

Kdo je v anketi 
sodeloval 

Na podlagi notranjih evidenc, ki jih je Statistični urad RS vodil o uporabnikih v letu 
2003, so bili k sodelovanju povabljeni naročniki na tiskane publikacije, člani področnih 
statističnih sosvetov v letu 2003 in tisti, ki so v letu 2003 statistične informacije 
pridobivali na podlagi pisnih zahtevkov (po pošti ali elektronsko).  
Za sodelovanje v anketi se je odločilo 804 povabljenih; te smo glede na segmentacijo 
uporabnikov Statističnega urada RS razdelili na naslednje glavne skupine uporabnikov: 
(i) javni sektor, (ii) pravosodje, (iii) gospodarski subjekti, (iv) znanost, raziskovanje in 
izobraževanje, (v) splošna javnost ter (vi) mediji.  

Način anketiranja Anketiranje je potekalo v obliki poštne in spletne ankete.  
 

 Katere so glavne navade  pri uporabi izdelkov in storitev Statističnega urada RS? 
 

Pogostost uporabe  Kar 56 odstotkov anketiranih se je opredelilo za t. i. pogoste uporabnike, med katere 
uvrščamo dnevne, tedenske in mesečne uporabnike.  

Najpogostejši 
uporabniki … 

Mesečni uporabniki prihajajo predvsem iz skupin »gospodarski subjekti«, »mediji« in 
»pravosodje«. Največji delež anketiranih iz skupine »znanost, raziskovanje in 
izobraževanje« pa uporablja izdelke in storitve SURS-a večkrat na leto. 
 

Najpogostejši 
dostop do 
statističnih  
informacij in  
predlogi za 
izboljšave … 

Anketirani iz vseh uporabniških skupin uporabijo za pridobivanje statističnih informacij 
najpogosteje našo spletno stran in naše tiskane publikacije. Največ njihovih predlogov 
za izboljšave je bilo namenjenih prav naši spletni strani. Želijo si predvsem 
enostavnejše načine iskanja po spletu, možnost dostopa do večje količine statističnih 
informacij, več elektronskih publikacij, bolje strukturirano spletno stran ipd. 
 

Namen uporabe 
statističnih 
informacij 

31 odstotkov anketiranih uporablja statistične informacije v raziskovalne namene oz. 
kot pomoč pri študiju (večinoma iz skupine »znanost, raziskovanje in izobraževanje«).  
22 odstotkov anketiranih uporablja statistične informacije za pomoč pri odločanju (od 
tega največ iz skupine »pravosodje«). 23 odstotkov anketiranih uporablja statistiko kot 
splošne informacije (npr. statistične informacije o stopnji inflacije, stopnji 
brezposelnosti, številu prebivalstva itd.), (med temi izstopa skupina »gospodarski 
subjekti«). 10 odstotkov anketiranih potrebuje statistične informacije zato, da jih 
posreduje tretjim osebam (večina teh je iz skupine »mediji«). 
 

Najzanimivejša 
statistična 
področja 

Kot najzanimivejša področja statistike so navedli prebivalstvo, cene in življenjsko raven. 
Zanimive pa so se jim zdele tudi splošne informacije, kazalniki, statistika trga dela in 
tudi statistika izobraževanja ter okoljske statistike. Tudi klasifikacije so bile uvrščene 
dokaj visoko.  

Želje  
uporabnikov … 

Sicer pa anketa kaže, da si uporabniki želijo več statističnih informacij s socialnega 
področja, saj bi morali biti iz statističnih informacij čimbolj razvidni glavni razvojni 
problemi Slovenije. Ob tem je bilo večkrat omenjeno tudi spremljanje trga nepremičnin, 
kazalnikov o družbi temelječi na znanju, statistika onesnaževanja okolja in drugih 
ekoloških kazalcev, poleg tega pa tudi spremljanje kazalnikov bančnega sektorja v 
povezavi s kazalniki gibanja prebivalstva in gospodarstva.  
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 Kako zadovoljni so bili v letu 2003 naši uporabniki? 
 
 
 
 
Indeks 
zadovoljstva 

 
Seveda je bil glavni namen raziskovanja preizkus, kako bi lahko uspešno izmerili 
zahteve uporabnikov in kako bi njihove želje na tej podlagi tudi upoštevali, saj so te 
zaradi obstoja tako različnih interesnih skupin nemalokrat v protislovju.  
Delno rešitev smo našli v izračunu indeksa zadovoljstva. Za ocenjevanje kakovosti smo 
uporabili petstopenjsko numerično lestvico. Anketirane smo najprej vprašali, kako so bili 
v letu 2003 na splošno zadovoljni s kakovostjo izdelkov in storitev SURS-a. Iz 
odgovorov smo izračunali splošni indeks zadovoljstva. Nato smo jih podrobneje vprašali 
še o posameznih kriterijih kakovosti1: najprej so ocenjevali pomembnost kriterija in nato 
zadovoljstvo z njim. Iz teh podatkov smo potem izračunali uteženi indeks zadovoljstva.  
 
Splošni indeksi zadovoljstva so bili nekoliko višji od uteženih indeksov. Največji 
razkoraki med enim in drugim indeksom so bili pri skupinah »splošna javnost«, »mediji« 
ter »znanost, raziskovanje in izobraževanje«.  
 
Z vidika uteženih indeksov zadovoljstva so kakovosti namenili najvišje ocene anketirani 
iz skupine »pravosodje« in »javni sektor«. Sledili so anketirani iz skupine »gospodarski 
subjekti« in »splošna javnost« ter nato skupini »znanost, raziskovanje in 
izobraževanje« ter »mediji«.  
 

  
Graf 1: Prikaz razkorakov med splošnim in uteženim indeksom zadovoljstva  
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              SURS, Anketa o zadovoljstvu uporabnikov v letu 2003, maj 2004, N=723 
             
             Opomba:  
            *indeks 100 pomeni največje zadovoljstvo, indeks 0 pa najmanjše.  
 

 
 
Z rezultati raziskovanja in z novimi izkušnjami, ki smo si jih pridobili med raziskovanjem, smo lahko zadovoljni. 
Čeprav odgovori anketiranih niso reprezentativni za celotno populacijo uporabnikov, pomenijo za Statistični 
urad RS pomemben prispevek k boljšemu razumevanju uporabnikov.  
 
Pričakujemo, da bo Anketa o zadovoljstvu uporabnikov tudi v prihodnje ostala eden izmed pomembnih 
elementov  za  kakovostno sodelovanje Statističnega urada RS z uporabniki. 

 
 
 
                                                 
1 Po Eurostatovi definiciji ima kakovost izdelkov in storitev 6 komponent: (i) ustreznost, (ii) natančnost ocen, (iii) pravočasnost in 
točnost objave, (iv) dostopnost in jasnost, (v) primerljivost ter (vi) skladnost (glej Standardno poročilo o kakovosti v 
Methodological documents,  Standard Report:  Working Group “Assessment of quality in statistics”, Sixth meeting,  Luxembourg  
2-3 October 2003).  
 


