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UVODNA BESEDA 
 
 
Ena zelo pomembnih zavez Statističnega urada Republike Slovenije kot glavnega izvajalca in povezovalca dela 
na področju državne statistike je zagotavljanje visoko kakovostnih in zaupanja vrednih statističnih rezultatov. 
Visoko raven kakovosti statističnih rezultatov pa lahko zagotavljamo le s stalnim in objektivnim merjenjem 
kakovosti svojih procesov in  izdelkov. Pri merjenju in spremljanju kakovosti statističnih procesov in izdelkov 
imajo pomembno vlogo tudi neposredno izmerjene in v obliki konkretnih številskih vrednosti izkazane količine, 
imenovane kazalniki kakovosti. Kazalniki kakovosti omogočajo objektivno oceno dosežene kakovosti, sledenje 
gibanja kakovosti v času ter primerjavo dosežene kakovosti med različnimi področji.   
 
Ta dokument združuje prvič na enem mestu metodološke opredelitve in na konkretnih primerih prikazane 
postopke za izračun standardnih kazalnikov kakovosti, ki jih pri spremljanju kakovosti svojih procesov in 
izdelkov uporabljamo na SURS–u. Glavni cilj publikacije je tako vzpostaviti jasen in pregleden standard, ki mu 
morajo biti zavezani vsi izvajalci statističnih raziskovanj na SURS-u. Poleg tega si želimo, da bi publikacija 
služila tudi kot vodilo vsem drugim izvajalcem statističnih raziskovanj, ki izračunavanje takih kazalnikov šele 
uvajajo v svoje postopke ali to načrtujejo.   
 
S priročnikom Kazalniki kakovosti pa SURS uvaja tudi novo knjižno zbirko z naslovom  Metodološki priročniki; s 
publikacijami, ki bodo izhajale v tej knjižni zbirki, želimo izboljšati preglednost metodologij, postopkov in 
procesov, ki jih uporabljamo pri svojem delu. Zbirko bomo postopno dopolnjevali s priročniki, v katerih bomo 
strokovno in poglobljeno predstavili tiste postopke, ki večini uporabnikov običajno ostanejo »skriti«, a so pri 
izvajanju statističnih raziskovanj in pri zagotavljanju zanesljivih ter kakovostnih statističnih rezultatov ključni.     
 
 
 
 
 
 
 Mag. Irena Križman, 
 generalna direktorica 
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1 UVOD  
 
Spremljanje kakovosti statističnih rezultatov in sistematično poročanje o »zaznani« kakovosti kot posledica tega 
spremljanja sta v zadnjem desetletju postali redna praksa statističnih uradov ter drugih izvajalcev dejavnosti 
uradne statistike v okviru Evropskega statističnega sistema (ESS). Veliko zaslug za to, da je tako 
standardizirano spremljanje ter poročanje sploh mogoče, gre pripisati delu posebne delovne skupine »Working 
Group on Quality in Statistics«, ki pod okriljem Eurostata in s sodelovanjem vseh članic ESS deluje že od leta 
1998. V okviru dela te skupine so bili opredeljeni osnovni koncepti ter usmeritve za bolj celostno ter bolj 
usklajeno spremljanje kakovosti.  
 
Eden najpomembnejših rezultatov prej omenjenih aktivnosti  je prav gotovo razvoj standardiziranega načina 
poročanja o kakovosti. Metodološki dokumenti, ki definirajo standardno strukturo za poročanje, imenovano 
Standardno poročilo o kakovosti, skupaj  z metodološkimi dokumenti, ki opisujejo pravila o tem, kako naj bo tak 
dokument sestavljen, so tako postali osnovno orodje pri poročanju o kakovosti. Ti dokumenti natančno definirajo 
ter opisujejo 6 komponent kakovosti statističnih rezultatov: ustreznost, točnost ocen, pravočasnost in točnost 
objave, dostopnost in jasnost, primerljivost, skladnost. Kot dodatna, sedma komponenta stroški in obremenitve; 
ta sicer ni eksplicitna komponenta kakovosti, vendar komponenta se navaja bistveno vpliva na vse komponente.  
 
Pomemben del vsakega poročila so tudi kazalniki kakovosti, s katerimi preko številskih vrednosti  izkazujemo 
doseženo stopnjo kakovosti v okviru posameznih komponent. Njihov namen je ponuditi proizvajalcem statistike 
analitičen vpogled v celoten statističen postopek, uporabnikom statističnih rezultatov pa podati pomembne 
dodatne informacije, ki jim bodo omogočale pravilnejšo in ustreznejšo uporabo rezultatov. Eurostatova delovna 
skupina je konec leta 2003 pripravila prvi seznam standardnih kazalnikov kakovosti, ki naj bi se vključevali v 
poročila o kakovosti. Ta seznam se je nato nekoliko spreminjal in prilagajal, vendar »jedro« teh kazalnikov še 
vedno ostaja enako.  
 
Na Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) smo sistematičen in standardiziran pristop k 
ocenjevanju kakovosti in poročanju o kakovosti naših izdelkov začeli razvijati leta 2002. Na podlagi Eurostatovih 
dokumentov smo pripravili metodološka navodila za pripravo poročil o kakovosti ter za interno uporabo prirejen 
seznam standardnih kazalnikov kakovosti. Standardna poročila o kakovosti so se v prvi fazi pripravljala za 
interne potrebe in za poročanje Eurostatu, v letu 2006 pa smo pripravili tudi prva poročila, ki smo jih objavili na 
naši spletni strani. Od tedaj naprej je priprava ter objava poročil o kakovosti stalna praksa SURS. Pripravljata se 
dve vrsti poročil o kakovosti, standardno poročilo o kakovosti in letno poročilo o kakovosti; prvo vsebuje  izčrpne 
opise vseh komponent kakovosti, za posamezno raziskovanje pa se pripravlja vsakih 5 let, drugo je precej 
krajše in vsebuje večinoma prikaz kazalnikov kakovosti, objavlja pa se vsako leto.  
 
Praktične izkušnje pri pripravi poročil o kakovosti v preteklih letih, prav tako pa tudi metodološke posodobitve na 
evropski ravni so pokazale, da bo treba metodološke dokumente, ki služijo kot navodila za pripravo poročil o 
kakovosti, prenoviti in dopolniti. Pričujoči priročnik tako podaja prenovljen in dopolnjen opis kazalnikov kakovosti 
s praktičnimi navodili za njihov izračun.  
 
Dokument vsebuje poleg seznama in opisa standardnih kazalnikov kakovosti še dva sklopa, in sicer del 
dokumenta govori o prilagoditvi kazalnikov pri raziskovanjih, ki temeljijo (delno ali v celoti) na administrativnih 
virih, del dokumenta pa podaja priporočila o izračunavanju kazalnikov kakovosti na makro ravni.  
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2 SPLOŠNO O IZRAČUNAVANJU IN IZKAZOVANJU KAZALNIKOV  
 
Glavni namen kazalnikov kakovosti je izvajalcem statističnega raziskovanja in uporabnikom statističnih 
rezultatov ponuditi vpogled v kakovost statističnih rezultatov, kakovost procesa preko katerega so bili ti rezultati 
dobljeni, ter v določeni meri tudi kakovost celotnega institucionalnega okolja, v katerem se raziskovanje izvaja. 
Ker je ena pomembnejših vlog takih kazalnikov tudi še pravočasno (torej pred objavo) opozoriti na morebitne 
napake, tako v postopku izvajanja kot v samih podatkih, je pomembno, da so kazalniki izračunani in na voljo 
izvajalcem kar se da hitro, če je mogoče takoj po izvedbi določene faze statistične obdelave. Predvsem pri 
kazalnikih, ki spadajo pod komponento točnost, je treba v čim večji meri zagotoviti, da se vrednosti kazalnikov 
izračunavajo že v statističnem procesu in so tako na voljo hkrati s statističnimi rezultati.  
 
Kazalniki se v svoji definiciji lahko nanašajo na tri različne objekte v okviru izvajanja raziskovanja: na 
raziskovanje kot celoto, na spremenljivko ali na statistiko (statistični rezultat). V prvem primeru imamo pri 
obravnavi konkretnega raziskovanja opraviti samo z enim objektom, zato tu ni dileme, na kaj se vrednost 
kazalnika nanaša. V drugih dveh primerih pa to ne velja, saj običajno v enem raziskovanju merimo več 
spremenljivk in izračunavamo (ocenjujemo) več statistik. Zato naj se kazalniki druge in tretje skupine v poročilih 
o kakovosti izkazujejo le za ključne spremenljivke in statistike; te morajo biti opredeljene v podatkih o 
raziskovanju ter navedene  na začetku poročila o kakovosti. Zaradi preglednosti poročila naj bo teh ključnih 
spremenljivk oziroma statistik največ 5. 
 
Čeprav se kazalniki v poročilih o kakovosti izkazujejo na letni (ali večletni) ravni, naj se pri raziskovanjih, katerih 
periodika je krajša od leta (npr. mesečna ali četrtletna raziskovanja), izračunavajo za vsako izvedbo 
raziskovanja. Pri takih raziskovanjih naj se tako v standardnem kot v letnem poročilo o kakovosti navajajo vse 
vrednosti v okviru obravnavanega leta, hkrati pa naj bo podano tudi letno povprečje.  
 
Kjer je smiselno, naj se vrednosti kazalnika poleg njegove osnovne vrednosti, ki se nanaša na celotno 
opazovano populacijo, izračunavajo tudi za nekatere pomembnejše domene. Tako bo, recimo, v kakem 
raziskovanju poleg osnovne vrednosti stopnje neodgovora za celoten vzorec, smiselno prikazati tudi stopnjo, na 
primer,  po regiji, spolu ali starostnem razredu. 
 
V nekaterih primerih je vrednosti kazalnikov smiselno prikazati tudi z grafičnim prikazom. Predvsem pri 
medletnih raziskovanjih naj se tako (časovne) vrednosti kazalnikov prikažejo v obliki linijskega diagrama; s 
katerim prikažemo gibanje vrednosti kazalnika v različnih obdobjih. Primerjava vrednosti kazalnikov med 
različnimi domenami (npr. regijami) pa naj se prikaže v obliki stolpčnega diagrama. Grafi naj se vključujejo 
predvsem v standardno poročilo o kakovosti; na koncu pa o tem, ali bo tak graf vključen v poročilo ali ne, 
odločijo avtor oziroma avtorji poročila.  
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3 STANDARDNI KAZALNIKI KAKOVOSTI  
 
Standardne kazalnike smo na SURS prvič definirali v letu 2003 in od takrat jih skušamo v čim večji meri 
vključevati v poročila o kakovosti. V nadaljevanju podajamo prenovljen seznam kazalnikov; pri tem smo skušali 
v čim večji meri upoštevati spremembe v izvajanju statističnih raziskovanj v zadnjih letih. Glavna sprememba 
glede na prejšnji seznam je v tem, da vključujemo nekatere kazalnike, ki so vezani predvsem na raziskovanja, ki 
kot vir podatkov uporabljajo administrativne vire. Ker bomo v nadaljevanju veliko govorili o različnih pristopih pri 
takih ali drugačnih raziskovanjih, uvajamo na tem mestu za potrebe tega dokumenta naslednja poimenovanja: 
raziskovanja, v katerih se kot osnovni instrument še vedno uporablja vprašalnik, na podlagi katerega z različnimi 
načini zbiranja zberemo potrebne podatke, bomo imenovali terenska raziskovanja; raziskovanja, ki  temeljijo na 
uporabi registrov in administrativnih virov kot neposrednega vira podatkov, bomo imenovali registrska 
raziskovanja; raziskovanja, ki uporabljajo kombinacijo terenskih in registrskih podatkov, pa bomo imenovali 
kombinirana raziskovanja. Raziskovanja lahko delimo tudi glede na način izbora opazovanih enot, in sicer 
običajno v taki razdelitvi uporabljamo naslednje kategorije: popis, slučajni vzorec, neslučajni vzorec. 
 
V tabeli podajamo prenovljen seznam standardnih kazalnikov kakovosti, pod tabelo pa nekaj dodatnih pojasnil. 
 
 
Tabela 3.1.: Seznam standardnih kazalnikov kakovosti 

Komponenta Oznaka Kazalnik Vrsta raziskovanja Objekt 

U1 Delež manjkajočih statistik Poljubno R 
Ustreznost 

U2 Ujemanje referenčnih datumov Registrsko, kombinirano Sp 
T1 Vzorčna napaka  Slučajni vzorec St 

T1_1 Pristranskost zaradi zajema Ne-slučajni vzorec St 
T2 Stopnja neodgovora enote Poljubno R 
T3 Stopnja neodgovora spremenljivke Terensko Sp 

T3_1 Stopnja neuspešnega povezovanja 
spremenljivke  Registrsko, kombinirano Sp 

T4 Stopnja nadpokritja Poljubno R 

T5 Delež vstavljenih (imputiranih) 
podatkov  Poljubno Sp 

T6 Delež urejanja podatkov Poljubno Sp 

Točnost ocen 

T7 Stopnja skladnosti virov Kombinirano Sp 
PT1 Pravočasnost prve objave Poljubno R 

PT2 Pravočasnost objave končnih 
rezultatov Poljubno R Pravočasnost in točnost 

objave 
PT3 Točnost prve objave Poljubno R 

Dostopnost in jasnost DJ1 Uporabljeni načini izkazovanja 
rezultatov Poljubno R 

Primerljivost P1 Dolžina primerljivih časovnih vrst Poljubno St 

S1 Skladnost med začasnimi in končnimi 
rezultati Poljubno St 

Skladnost 
S2 Skladnost z rezultati iz referenčnega 

vira Poljubno St 

 
Pojasnila:  
• Oznaka. Oznake so določene glede na slovenske nazive komponent. Oznaka s podčrtajem (npr. T1_1) 

označuje, da gre za kazalnik, ki pri nekaterih tipih raziskovanj nadomešča osnovni kazalnik.  
• Objekt. Uporabljene so naslednje oznake objektov, na katere se vrednosti kazalnikov nanašajo: 

R … raziskovanje kot celota 
Sp … spremenljivka 
St … statistika 
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V nadaljevanju podajamo podroben opis vseh standardnih kazalnikov.  Pri vsakem kazalniku podajamo kratek 
vsebinski opis, postopek izračuna (edini deli dokumenta, ki so strogo matematični) ter dodatna pojasnila z 
računskimi primeri.  
 

3.1 Delež manjkajočih statistik (U1) 

3.1.1 Opis  

Delež manjkajočih statistik glede na statistike, ki so predpisane v uredbah in regulativah (npr. uredbah 
Eurostata in drugih mednarodnih organizacij). Ta delež izračunamo kot razmerje med številom podatkovnih 
elementov (»data elements«), ki jih v raziskovanju izkazujemo, in številom podatkovnih elementov, ki so 
zahtevani v ustreznih uredbah. Če je izkazovanje nekaterih statistik za našo državo neobvezno (»optional«), naj 
se te statistike ne upoštevajo v izračunu vrednosti kazalnika. 
 
Vrednost kazalnika se nanaša na celotno raziskovanje.  
 

3.1.2 Postopek izračuna  

00
11

s
s

s
s

U rm −==  

pri čemer je  
0s  … število zahtevanih statistik 

ms  … število manjkajočih statistik 

rs  … število razpoložljivih statistik 
 

3.1.3 Pojasnila in računski primeri 

Podatkovni element tu pomeni  statistični podatek za določeno domeno. Če npr. določena regulativa predpisuje, 
da moramo izkazovati 5 statistik, vse za raven celotne Slovenije in za raven  NUTS 3 (statistične regije), je 
število zahtevanih podatkovnih elementov 651255 =⋅+ . Predpostavimo nadalje, da smo z ustreznim 
raziskovanjem zagotovili 4 statistike za raven Slovenije ter za 10 regij, torej 441044 =⋅+ . Vrednost kazalnika 
je potem:  

32,0
65
441 1 =−=U  

 

3.2 Ujemanje referenčnih datumov (U2)  

3.2.1 Opis   

Pri terenskih raziskovanjih je običajno (vsaj teoretično)  že v fazi zbiranja podatkov poskrbljeno, da se zbrani 
podatki nanašajo na pravilno referenčno obdobje, torej na obdobje, na katero naj bi se nanašali rezultati 
statističnega raziskovanja.  Če podatke prevzemamo iz administrativnih virov, pa običajno nimamo pravega 
nadzora nad fazo zbiranja podatkov in tako se nemalokrat zgodi, da se referenčno obdobje administrativnega 
vira ne ujema povsem s ciljnim obdobjem statističnega raziskovanja. Pomembno je, da take razlike 
evidentiramo in izkazujemo skozi vrednosti kazalnika.  
 
Vrednost kazalnika je definirana kot razlika med ciljnim referenčnim obdobjem raziskovanja in referenčnim 
podatkom, na katerega se nanaša uporabljeni administrativni vir. Če je bilo uporabljenih več administrativnih 
virov, je treba razliko izračunati za vsak vir.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno spremenljivko.  
 

3.2.2 Postopek izračuna 

Naj bo 0RO  referenčno obdobje statističnega raziskovanja, adRO  pa referenčno obdobje uporabljenega 
administrativnega vira.  Vrednost kazalnika (za vsak uporabljeni vir) nato izračunamo:  

adROROU −= 02  
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Če gre za mesečno ali četrtletno raziskovanje, naj se kot enota uporabi število dni, če pa gre za raziskovanje z 
daljšo periodiko, naj se uporabi število mesecev.  
 

3.2.3 Pojasnila in računski primeri 

Primer: Predpostavimo, da smo v raziskovanju za tri spremenljivke (V1, V2, V3) uporabili tri različne vire s tremi 
različnimi referenčnimi datumi. V spodnji tabeli so prikazane vrednosti referenčnih datumov ter izračunane 
vrednosti kazalnika.  

  V1 V2 V3 
Referenčni datum raziskovanja 31. 12. 2008 31. 12. 2008 31. 12. 2008 
Referenčni datum AD vira 1. 12. 2008 31. 12. 2008 1. 1. 2009 

Vrednost kazalnika 30 0 -1 

 
3.3 Vzorčna napaka (T1) 

3.3.1 Opis  

Vzorčna napaka nastopi pri raziskovanjih, ki temeljijo na slučajnem vzorcu, in je posledica dejstva, da v 
raziskovanju ne opazujemo celotne populacije, ampak le vzorec. Vzorčno napako lahko prikažemo na več 
načinov. Najpogosteje jo izrazimo v obliki standardne napake, koeficienta variacije ali intervala zaupanja. 
Velikost vzorčne napaka je v splošnem odvisna od uporabljene cenilke in uporabljenega vzorčnega načrta.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno statistiko.  
 

3.3.2 Postopek izračuna  

Postopek izračuna je določen z vzorčnim načrtom ter uporabljeno cenilko, zato ni mogoče zapisati splošnih 
formul. Na tem mestu tako podajamo samo osnovne formule za primer ocene populacijskega povprečja pri 
enostavnem slučajnem vzorcu brez ponavljanja.   
 
Predpostavimo, da smo iz populacije z N elementi izbrali enostaven slučajen vzorec velikosti n  in da bi radi na 
podlagi vzorca ocenili povprečje spremenljivke Y . Če kot cenilko uporabimo običajno nepristransko cenilko 

povprečja ∑
=

=
n

i
iY

n
Y

1

1ˆ , je nepristranska cenilka vzorčne napake te ocene enaka: 

n
s

N
nYraV

2
)1()ˆ(ˆ ⋅−= , 

kjer je ∑ −
−

=
n

iyy
n

s
1

22 )(
1

1  vzorčna ocena populacijske variance spremenljivke Y .  

 
Vrednost kazalnika T1 lahko izkažemo v različnih oblikah, najpogosteje se za ta namen uporabljajo standardna 
napaka, koeficient variacije in interval zaupanja.  
 
Standardna napaka ocene je enaka kvadratnemu korenu vzorčne napake, torej:  

)ˆ(ˆ)ˆ( YarVYse =  
 
Koeficient variacije je definiran kot razmerje med standardno napako ocene in samo oceno:  

Y

YseYcv ˆ
)ˆ()ˆ( =  

 
Koeficient variacije običajno izražamo v odstotkih. 
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Spodnjo ( SMI ) in zgornjo ( ZMI ) mejo intervala zaupanja pri 95-odstotni stopnji zaupanja nadalje izračunamo 
takole: 

)ˆ(96,1ˆ YseYISM ⋅−=  

)ˆ(96,1ˆ YseYIZM ⋅+=  
 

3.3.3 Pojasnila in računski primeri 

V zgornjih formulah smo izraz )ˆ(YVar  uporabljali kot oznako za vzorčno napako, čeprav je povsem na splošno 
to oznaka za varianco statistične ocene kot slučajne spremenljivke, torej bi morala izkazovati celotno napako 
zaradi slučajnih vplivov. Čeprav se slučajni vplivi pojavljajo v vseh vrstah napak (napake zaradi neodgovora, 
merske napake, …), pa pri vzorčnih raziskovanjih te vplive v pretežni meri lahko pripišemo postopkom 
vzorčenja, zato za namene tega dokumenta varianco ocene kar enačimo z vzorčno napako. Poudariti pa 
moramo, da se pri računanju vzorčne napake vsaj implicitno vključita tudi napaka zaradi neodgovora ( n je 
vedno neto velikost vzorca) in napaka zaradi napačno razvrščenih enot (s prilagoditvijo uteži).  
 
Ocenjevanje vzorčnih napak statističnih ocen je kompleksen in obsežen problem, tako s teoretskega kot tudi s 
povsem praktičnega vidika. Enostavne formule, kot so bile predstavljene v razdelku 3.2, veljajo le pri 
enostavnem slučajnem vzorčenju, ta pa se v praksi le redko uporablja. Pri  uporabi kompleksnejših vzorčnih 
načrtov ali pri uporabi zahtevnejših (nelinearnih) cenilk so teoretski rezultati precej bolj zahtevni in včasih tudi 
neizrazljivi v eksaktni analitski obliki.  
 
Uporabljane pristope za izračun vzorčne napake lahko v grobem razdelimo v tri skupine:  
• Analitski pristop. Za izračun vzorčne napake uporabljamo direktne ali pa aproksimativne formule (običajno 

na podlagi postopka linearizacije).   
• Pristop ponovljenega vzorčenja. Iz izbranega vzorca izberemo z ustreznim postopkom množico 

podvzorcev; na vsakem podvzorcu izračunamo ustrezno oceno; variabilnost ocen, dobljenih iz različnih 
podvzorcev, pa nam potem služi za oceno vzorčne napake.  

• Pristop ustreznega modela. Vzorčno napako izrazimo kot funkcijo poznanih (ali lažje ocenljivih) 
parametrov. Ti parametri so lahko: sama ocena, vzorčna napaka ob predpostavki enostavnega vzorčenja, 
vzorčna napaka na celotnem vzorcu – model podaja oceno za domene itd.  

 
Primer: Recimo, da imamo po izvedbi statističnega raziskovanja, pri katerem na podlagi enostavnega 
slučajnega vzorca brez ponavljanja  ocenjujemo povprečje spremenljivke Y , podatke, kakršni so prikazani v 
spodnji tabeli.  

Velikost populacije  
( N ) 

Velikost vzorca  
( n ) 

Ocena povprečja  

(Ŷ ) 

Ocena variance v 
populaciji 

( 2s ) 
10.000 500 800 50.000 

 
Glede na zgoraj zapisane formule nato izračunamo: 

9510095,0
500

50000)
10000

5001()ˆ( =⋅=⋅−=YVar  

75,995)ˆ( ==Yse  

%22,1
800

75,9)ˆ(  YCV ==  

9,78075,996,1800 =⋅−=SMI  

1,81975,996,1800 =⋅+=ZMI  

Interval zaupanja: ( 9,780 ; 1,819 ) 
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3.4 Pristranskost zaradi zajema (T1_1) 

3.4.1 Opis   

Pristranskost zaradi zajema je kazalnik, ki pri neslučajnem vzorcu nadomešča kazalnik vzorčna napaka; ta 
kazalnik namreč izračunavamo samo, če  so statistične ocene pridobljene na podlagi slučajno izbranega vzorca. 
Pristranskost zaradi zajema meri napako v statistični oceni, povzročeno z dejstvom, da smo del populacije 
namenoma izpustili iz opazovanja. Taka pristranskost ocene nastane tudi, kadar sicer uporabljamo slučajno 
vzorčenje, vendar na podlagi vzorčnega okvira, pri pripravi katerega je bil uporabljen prag zajema. V tem 
primeru lahko izračunavamo vrednosti obeh kazalnikov: T1 in T1_1.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno statistiko.  
 

3.4.2 Postopek izračuna 

Naj bo 0Θ populacijska vrednost statistike, ki jo ocenjujemo, 1Θ pa vrednost te statistike na »zoženi« populaciji, 
ki je naš predmet opazovanja. Vrednost kazalnika za brezdimenzijske statistike (razmerja in deleže) je enaka: 

101_1 Θ−Θ=T , 

za dimenzijske statistike pa: 

0

101_1
Θ

Θ−Θ
=T .  

 

3.4.3 Pojasnila in računski primeri 

Pristranskost je v praksi precej težje ocenjevati kot vzorčno napako, saj iz samega raziskovanja za del 
populacije, ki je iz opazovanja izpuščen, nimamo informacij, ki bi nam to oceno omogočale, zaradi neslučajnega 
izbora vzorca pa tudi ne moremo uporabiti postopkov verjetnostnega sklepanja na populacijo.  Kljub temu lahko 
nemalokrat z uporabo nekaterih drugih virov, kot so  na primer strukturne statistike pri kratkoročnih raziskovanjih 
ali pa različni administrativni viri, izračunamo vsaj grobo oceno pristranskosti.  
 
Primer: Recimo, da v nekem četrtletnem raziskovanju, ki temelji na zajemu s pragom (med drugim), ocenjujemo 
indeks tekoče četrtletje glede na povprečje preteklega leta in da smo za obravnavano leto dobili ocene, 
prikazane v spodnji tabeli:  

I. čet. II. čet. III. čet. IV. čet. 
102,4 104,5 97,2 102,4 

 
Predpostavimo nadalje, da imamo iz strukturnih statistik podatek, da je populacijska ocena indeksa tekoče leto 
glede na preteklo leto enaka 4,1020 =I . Iz v tabeli predstavljenih četrtletnih indeksov najprej z aritmetično 
sredino ocenimo letni indeks 6,1011 =I . Ker gre za brezdimenzijsko statistiko, je ocena pristranskosti enaka:  

78,06,1014,1021_1 =−=T  
 

3.5 Stopnja neodgovora enote (T2) 

3.5.1 Opis  

Vrednost kazalnika je delež opazovanih enot, za katere nam ni uspelo pridobiti nobenega od želenih podatkov. 
Izračunamo ga kot razmerje med številom enot, za katere nam ni uspelo pridobiti podatkov, in številom vseh za 
raziskovanje ustreznih opazovanih enot.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na celotno raziskovanje.  
 

3.5.2 Postopek izračuna  

Po končanem zbiranju podatkov lahko enote vzorca razdelimo v štiri skupine: 
• Neustrezne enote ( neustn ). Enote, ki so bile sicer izbrane v vzorec, vendar se je v fazi zbiranja podatkov 

izkazalo, da sploh niso (več) del ciljne populacije, ki jo opazujemo. Najpogostejši razlog, da so te enote 
sploh del vzorca, je neažurnost in nepopolnost virov, ki jih uporabimo za določitev vzorčnega okvira.  
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• Neodgovori ( ndgn ). Enote, ki so za raziskovanje ustrezne, vendar nam od njih ni uspelo pridobiti želenih 
podatkov. V tej skupini gre najpogosteje za enote, ki zavrnejo sodelovanje. 

• Enote z neznano ustreznostjo( nnustn ). Enote, za katere nam ni uspelo pridobiti želenih informacij in ne vemo, ali 
so za raziskovanje ustrezne ali ne. Tu gre večinoma za enote, s katerimi ni mogoče  vzpostaviti stika. 

• Odgovori ( odgn ). Enote, za katere nam je uspelo pridobiti vsaj del želenih informacij. Pri tem je v 
posameznem raziskovanju potrebno določiti, katera je tista najmanjša količina potrebnih informacij, ki jih 
mora enota posredovati, da jo lahko štejemo med odgovore.  

 
Neutežena stopnja  
 
Glede na zgoraj opredeljene kategorije  neuteženo stopnjo neodgovora enote izračunamo po obrazcu:  

nnustndgodg

odg

nnn
n

T
⋅++

−=
α

12  , kjer je  

 
α …(ocenjen) delež enot neznane ustreznosti, ki  so v resnici ustrezne.  
 
Če ni zares močno utemeljenih predpostavk za oceno parametra α , upoštevamo 1=α , kar pomeni, da vse 
enote z neznano ustreznostjo štejemo med neodgovore.  
 
Utežena stopnja  
 
Uteženo stopnjo izračunamo po obrazcu:  

∑∑∑
∑

⋅⋅+⋅+⋅

⋅
−=

nnust jjndg jjodg jj

odg jj
ut

xwxwxw

xw
T

α
12 , kjer je  

 
jw … vzorčna utež enote, 

jx … vrednost pomožne spremenljivke. 
 
Če vzamemo za pomožno spremenljivko 1=X , dobimo uteženo stopnjo, izračunano samo na podlagi vzorčne uteži.  

∑∑∑
∑

⋅++
−=

nnust jndg jodg j

odg j
ut

www

w
T

α
12  

 
Tak pristop naj se uporabi v raziskovanjih oseb in gospodinjstev. 
 
Pri poslovnih in kmetijskih raziskovanjih je del enot glede na njihov vpliv na končne rezultate precej 
pomembnejši od drugih, zato moramo v tem primeru kot pomožno spremenljivko upoštevati neko (za cel okvir 
poznano) spremenljivko, ki določa velikost enote (npr. število zaposlenih v podjetju).  Ta spremenljivka mora biti 
v kar se da veliki korelaciji s proučevano spremenljivko).  
 
Če raziskovanje ne poteka na podlagi slučajnega vzorca (npr. zajem s pragom ali popis),  je za vsako enoto 

1=jw  in dobimo še en poseben primer utežene stopnje:  

∑∑∑
∑

⋅++
−=

nnust jndg jodg j

odg j
ut

xxx

x
T

α
12  
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3.5.3 Pojasnila in računski primeri  

Navajamo hipotetični primer raziskovanja, v katerem smo po končanem postopku zbiranja podatkov dobili 
naslednje kategorije: 

  
Število enot Vsota vzorčnih uteži 

Vsota vrednosti 
pomožne spremenljivke 

opazovanih enot 

Utežena vsota pomožne 
spremenljivke 

Odgovori 800 6.500 17.800 70.250 
Neodgovori 200 1.720 3.850 7.530 
Neustrezni 100 1.140 2.530 6.570 

Neznana 
ustreznost 60 450 1.200 2.560 

Vzorec 1.160 9.810 25.380 86.910 

 
Če nadalje predpostavimo, da je predpostavljena vrednost deleža ustreznih enot med enotami neznane 
ustreznosti enaka α=0,75, izračunamo vrednost kazalnikov takole:  
 
Neutežena stopnja  

23,077,01
6075,0200800

80012 =−=
⋅++

−=T  

 
Utežena stopnja  
Utežena pomožna spremenljivka 

10,00901
256075,0753070250

7025012 =−=
⋅++

−=utT  

 

Samo vzorčna utež 

21,079,01
45075,017206500

650012 =−=
⋅++

−=utT  

 

Samo pomožna spremenljivka 

18,082,01
120075,0385017800

1780012 =−=
⋅++

−=utT  

 

3.6 Stopnja neodgovora spremenljivke (T3) 

3.6.1 Opis  
Delež enot, pri katerih nam za določeno spremenljivko ni uspelo pridobiti podatkov, čeprav je enota opredeljena 
kot ustrezna za to spremenljivko. Delež izračunamo kot razmerje med številom za spremenljivko ustreznih enot, 
za katere nam ni uspelo pridobiti podatka, in številom vseh za spremenljivko ustreznih enot1).  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno spremenljivko.  
 

3.6.2 Postopek izračuna  

Naj bo odgY , ndgY  in ndgodgust YYY += število odgovorov,  neodgovorov ter ustreznih enot za izbrano spremenljivko 
Y . Potem neuteženo ter utežene vrednosti kazalnika izračunamo tako, kot je navedeno v nadaljevanju.  
 
Neutežena stopnja  

ust

odg

ust

ndgY
Y
Y

Y
Y

T −== 13   
 

   
1)  Za odgovor ustrezne enote izmed vseh odgovorov ( odgn ), kot smo definirali pri kazalniku A2 (glej 3.2.). 
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Utežena stopnja  
Uteženo stopnjo izračunamo po obrazcu:  

∑

∑

=

=

⋅

⋅

=
ust

ndg

Y

j
jj

Y

j
jj

Y
ut

xw

xw

T

1

13 , kjer je  

 
jw … končna utež enote, 

jx … vrednost pomožne spremenljivke. 
 
Za razliko od stopnje neodgovora enote, je tukaj  uporabljena končna utež (in ne vzorčna), in sicer zato, ker so 
opazovane enote, ki jih obravnavamo kot neodgovore (tj. kot enote, od katerih nam ni uspelo pridobiti želenih 
podatkov), običajno tudi vključene v postopek izračuna končne uteži in jih zato s to končno utežjo ne moremo 
utežiti. Nasprotno pa delni neodgovor pripada enotam, ki so bile že utežene s končno utežjo, zato lahko končno 
utež uporabimo tudi pri izračunu stopnje neodgovora za spremenljivko.  
 
Če vzamemo za pomožno spremenljivko 1=X , dobimo uteženo stopnjo, izračunano samo na podlagi končne uteži:  

∑
∑

=

ust

ndg

Y j

Y j
Y
ut w

w
T3  

 
V primerih, ko je  za vsako enoto končna utež 1=jw , je:  

∑
∑

=

ust

ndg

Y j

Y j
Y
ut x

x
T3  

 
3.6.3 Pojasnila in računski primeri  

Za spremenljivko ustrezne enote so enote, za katere bi morali pridobiti podatek za to spremenljivko. Ni nujno, 
da so vse za raziskovanje ustrezne enote ustrezne tudi za izbrano spremenljivko.  Razlika med številom 
ustreznih enot in številom enot, ustreznih tudi za izbrano spremenljivko je največkrat povezana s tako 
imenovanimi preskoki v vprašalniku.  Pri določanju za vprašanje ustreznih enot moramo tako izločiti enote, ki 
zaradi preskoka niso predvidene za odgovarjanje na določeno vprašanje.  
 
Primer: Če vprašanju  »Ali ima vaše gospodinjstvo dostop do interneta?« sledi vprašanje  »Ali dostopate do 
interneta preko osebnega oziroma namiznega računalnika«, so za odgovarjanje na drugo vprašanja ustrezne 
samo enote, pri katerih je bil odgovor na prvo vprašanje »DA«.  
 
Za računsko ponazoritev nadaljujemo hipotetični primer iz 3.3. V tabeli so podane predpostavljene vrednosti za 
izbrano ključno spremenljivko:  

  

Število enot Vsota končnih uteži 

Vsota vrednosti 
pomožne 

spremenljivke 
opazovanih enot 

Utežena vsota 
pomožne 

spremenljivke 

Odgovor enote 800 8.500 17.800 80.000 
Ustrezne enote za ključno 
spremenljivko 500 6.000 12.000 60.000 
Odgovori za ključno 
spremenljivko 400 5.000 11.000 58.000 
  
Neutežena stopnja 

2,0
500
40013 =−=YT  
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Utežene stopnje 
 

167,0
6000
500013 =−=Y

utT  (upoštevana je samo končna utež) 

 

083,0
12000
1100013 =−=Y

utT  (upoštevana je samo pomožna spremenljivka) 

 

033,0
58000
6000013 =−=Y

utT  (upoštevana je utežena vsota pomožne spremenljivka) 

 

3.7 Stopnja neuspešnega povezovanja spremenljivke (T3_1) 

3.7.1 Opis   

Kazalnik izkazuje delež enot, za katere nam  pri uporabi enega ali več administrativnih virov ni uspelo  uspešno 
izvesti povezovanja enot in tako spremenljivki določiti vrednosti. V primerjavami s terenskim raziskovanjem ta 
kazalnik ustreza  kazalniku neodgovor spremenljivke (T3).  
 
Povezovanje enot lahko poteka z metodo neposrednega ali posrednega povezovanja. O neposrednem 
povezovanju govorimo, kadar je tako v naboru opazovanih enot kot v administrativnem viru na voljo skupen 
enoličen identifikator, preko katerega poteka povezovanje. Za enote, za katere tak identifikator ne obstaja, lahko 
povezovanje izvedemo preko drugih skupnih spremenljivk, kot so pri raziskovanju na populaciji oseb ime, 
priimek, rojstni datum, naslov itd. Če sta v postopku povezovanja uporabljena oba pristopa, je treba poleg  
osnovne vrednosti kazalnika ločeno izračunavati in prikazovati še stopnjo neuspešnega neposrednega 
povezovanja in stopnjo neuspešnega posrednega povezovanja. Pri tem je treba pri vsaki od izračunanih stopenj 
v imenovalcu upoštevati samo število enot, ki smo jih dejansko skušali povezati z  določenim pristopom. V 
posamezni izvedbi običajno najprej izvedemo neposredno povezovanje; to pomeni, da pri posrednem 
povezovanju v postopku upoštevamo enote, ki nam jih prej ni uspelo neposredno povezati, torej je imenovalec 
manjši od celotnega števila ustreznih enot.  
 
Tudi pri tem kazalniku je treba izračunavati tudi uteženo vrednost, če je to smiselno. Ker pri prevzemu podatkov 
iz administrativnega vira v večini primerov ne gre za slučajni vzorec, je ta utež določena le z vrednostjo neke 
pomožne spremenljivke ( X ), ki določa pomembnost enote glede vpliva na končni rezultat.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno spremenljivko.  
 

3.7.2 Postopek izračuna 

Naj bodo za spremenljivko Y po opravljenem postopku povezovanja oziroma prevzema podatkov iz administrativnega 
vira poznane naslednje količine:  
 

ustY … število ustreznih enot za Y ; 

pY … število neuspešno povezanih enot; 

npY … število neuspešno neposredno povezanih enot; 

nnpY … število enot, uporabljenih pri neposrednem povezovanju;  

ppY … število neuspešno posredno povezanih enot;  

nppY … število enot, uporabljenih pri posrednem povezovanju.  

 
Neutežene ter utežene vrednosti kazalnika izračunamo tako, kot je navedeno v nadaljevanju.  
 
Neutežena vrednost  

ust

p

Y
Y

T =1_3 … stopnja neuspešnega povezovanja spremenljivke 
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nnp

np
np Y

Y
T =1_3 … stopnja neuspešnega neposrednega povezovanja spremenljivke 

npp

pp
pp Y

Y
T =1_3 … stopnja neuspešnega posrednega povezovanja spremenljivke 

 
Utežena vrednost  

∑
∑

=

ust

p

Y j

Y j
ut

x

x
T 1_3 … utežena stopnja neuspešnega povezovanja spremenljivke 

∑
∑

=

nnp

np

Y j

Y j
ut
np

x

x
T 1_3 …  utežena stopnja neuspešnega neposrednega povezovanja spremenljivke 

∑
∑

=

npp

pp

Y j

Y j
ut
pp

x

x
T 1_3 …  utežena stopnja neuspešnega posrednega povezovanja spremenljivke 

Vrednosti { }ix  pomožne spremenljivke X  morajo biti poznane za vsako opazovano enoto.  
 

3.7.3 Pojasnila in računski primeri 

Če vrednosti obravnavane spremenljivke pridobimo samo iz administrativnih virov (enega ali več), je uspešnost 
povezovanja administrativnih virov z naborom opazovanih enot enakovredna uspešnosti pridobivanja podatka 
za  spremenljivko pri terenskem raziskovanju, zato naj se v takem primeru kazalnik stopnja neodgovora 
spremenljivke nadomesti s kazalnikom stopnja neuspešnega povezovanja spremenljivke.    
 
Če so vrednosti spremenljivke pridobljene s kombinacijo terenskih podatkov in administrativnih virov, je treba 
izračunavati tri kazalnike. Za celoten nabor enot naj se najprej izračunava kazalnik stopnja neodgovora 
spremenljivke, katerega vrednost izračunamo takole: 

ust

mn
Y
Y

T =1_3 ,  

kjer je mnY  število za spremenljivko Y ustreznih enot, za katere nam ni uspelo pridobiti podatka niti iz 
terenskega raziskovanja niti iz administrativnih virov. Za del enot, ki so določene kot enote za terensko 
raziskovanje, naj se dodatno izračunava še kazalnik stopnja neodgovora spremenljivke; pri tem izračunu 
uporabimo enak postopek, vendar le za nabor terenskih enot; za nabor enot, za katere naj bi podatke pridobili iz 
administrativnih virov, pa naj se izračunava še kazalnik stopnja neuspešnega povezovanja.  
 
Primer1: Predpostavimo, da smo v raziskovanju za spremenljivko Y uporabili samo administrativni vir, pri 
povezovanju enot pa smo uporabili tako posredno kot neposredno povezovanje. Rezultati povezovanja so 
predstavljeni v spodnji tabeli:  

  
Ustrezne enote Neuspešno povezane 

enote 
Neuspešno neposredno 

povezane enote 
Neuspešno posredno 

povezane enote 

Število 2500 500 1000 500 
Vrednost spr. X 75000 5000 15000 10000 
 
Postopek je potekal tako, da smo najprej vse za spremenljivko Y ustrezne enote skušali povezati neposredno 
prek enoličnega identifikatorja; enote, ki nam jih po tem postopku ni  uspelo povezati, pa smo skušali povezati 
še s postopkom posrednega povezovanja. Pri izračunu stopnje neuspešnega neposrednega povezovanja 
moramo tako v imenovalcu upoštevati vse ustrezne enote, v izračunu stopnje neuspešnega posrednega 
povezovanja pa samo tiste enote, ki nam jih ni uspelo povezati neposredno.  
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Neutežene vrednosti 
Izračunavamo torej tri stopnje neuspešnega povezovanja. Stopnjo neuspešnega povezovanja spremenljivke 
izračunamo kot razmerje med številom neuspešno povezanih enot in številom vseh za spremenljivko ustreznih 
enot. Glede na podatke v zgornji tabeli je vrednost kazalnika enaka:  

2,0
2500
5001_3 ==T  

 
Stopnjo neuspešnega neposrednega povezovanja spremenljivke izračunamo kot razmerje med številom 
neuspešno neposredno povezanih enot in številom ustreznih enot: 

4,0
2500
10001_3 ==npT  

 
Stopnjo neuspešnega posrednega povezovanja spremenljivke izračunamo kot razmerje med številom 
neuspešno posredno povezanih enot in številom ustreznih enot, ki nam jih ni uspelo neposredno povezati  in so 
torej sploh prišle v poštev za posredno povezovanje.  

5,0
1000
5001_3 ==ppT   

 
Utežene vrednosti 
Utežene vrednost kazalnika izračunamo po enakem postopku kot neutrežene vrednosti, le da namesto števila 
enot uporabimo vsoto uteži.  

07,0
75000
50001_3 ==utT  

2,0
75000
150001_3 ==ut

npT  

1,0
50000
50001_3 ==ut

ppT  

 
3.8 Delež nadpokritja (T4) 

3.8.1 Opis  

Kazalnik izkazuje delež neustreznih enot v okviru glede na število vseh enot v okviru. Z neustreznimi enotami so 
tukaj mišljene enote, ki smo jih (običajno zaradi napačnih ali zastarelih podatkov) vključili v vzorčni okvir, čeprav 
niso del ciljne populacije. Če ne spremljamo vseh enot v okviru, ampak le vzorec izbranih enot, moramo ta 
delež oceniti s podatki o (ne)ustreznosti enot v vzorcu.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na celotno raziskovanje.  
 

3.8.2 Postopek izračuna  

Naj bo: 
N … število vseh enot v okviru;  

neustN … število neustreznih enot v okviru;  

neustn … število neustreznih enot v vzorcu;  

nnustn … število enot neznane ustreznosti v vzorcu;  

iw … vzorčna utež;  
α …(ocenjen) delež enot neznane ustreznosti, ki  so v resnici ustrezne.  
 
Pri  popisu ali neslučajnem vzorcu vrednost kazalnika izračunamo takole: 

N
N

T neust=4  
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Če gre za slučajni vzorec, izračunamo oceno vrednosti kazalnika iz vzorčnih podatkov. Pri tem lahko poleg 
eksplicitno ugotovljenih neustreznih enot upoštevamo tudi ocenjeni delež enot neznane ustreznosti, za katere 
predpostavimo, da so v resnici neustrezne ( α−1 ):  

N

ww

T

nneustneust n

i
i

n

i
i ∑∑

==

⋅−+

= 11

)1(

4

α

 

 

3.8.3 Pojasnila in računski primeri  

Glede na podatke iz tabele v razdelku 3.3 oceno stopnje nadpokritja izračunamo: 

128,0
9810

450)25,01(11404 =
⋅−+

=T  

 

3.9 Delež vstavljenih (imputiranih) podatkov (T5) 

3.9.1 Opis  

Delež vstavljenih podatkov je kazalnik, ki se izračunava takrat, kadar del vrednosti   spremenljivke vstavimo 
(imputiramo) z eno od  metod za vstavljanje podatkov. Podatek lahko vstavimo zaradi manjkajoče vrednosti ali 
pa kot popravek vrednosti, ki je bila v okviru urejanja podatkov zaznana kot napačna. Kazalnik se izračunava za 
ključne spremenljivke in je definiran kot razmerje med številom enot, za katere smo za obravnavano ključno 
spremenljivko podatke vstavili (zaradi kateregakoli razloga), ter številom vseh enot, za katere imamo (po koncu 
statistične obdelave) za spremenljivko kakršenkoli podatek. Če se za potrebe agregacije uporabljajo uteži, je 
treba izračunavati ter izkazovati tako neuteženo kot uteženo vrednost kazalnika.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno spremenljivko.  
 

3.9.2 Postopek izračuna  

Naj bo iV indikator, ki ima pri enotah, pri katerih smo vstavili vrednost spremenljivke Y , vrednost 1, pri 
preostalih enotah pa vrednost 0. Če je p število vseh enot, za katere imamo pri spremenljivki Y  podatek (ta je 
bil lahko sporočen ali vstavljen), neuteženo vrednost kazalnika izračunamo takole:  

p

V

T

p

i
i∑

== 15  

 
Če je iw končna utež, uteženo vrednost izračunamo takole:  

∑

∑

=

=

⋅

⋅⋅

=
p

i
ii

p

i
iii

ut

yw

ywV

T

1

15  

 

3.9.3 Pojasnila in računski primeri  

Pri izračunavanju deleža vstavljenih podatkov moramo upoštevati samo tiste vrednosti, ki so bile vstavljene z 
ustrezno statistično (imputacijsko) metodo. Enot, ki so bile v postopku urejanja podatkov popravljene s 
ponovnim preverjanjem pri poročevalski enoti, tu ne štejemo med enote z vstavljenimi podatki.  
 
V spodnji tabeli so podani »dopolnilni« podatki  za naš hipotetični primer:  
  Število enot Utežena vsota spremenljivke y 
Podatki za spremenljivko y 500 12500 
Vstavljeni  podatki 160 1850 
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Neutežena vrednost kazalnika 

32,0
500
1605 ==T  

 
Utežena vrednost kazalnika 

148,0
12500
18505 ==utT  

 
3.10 Delež urejanja podatkov (T6) 

3.10.1 Opis  

Delež urejanja podatkov za določeno spremenljivko Y je razmerje med številom enot, pri katerih smo v fazi 
urejanja podatkov popravili vrednosti spremenljivke Y, in številom vseh enot, ki so nam sporočile podatke za 
spremenljivko Y. Kot popravljeno vrednost tu štejemo vsako spremembo podatka, ne glede na to, ali je bila 
popravljena s postopki administrativnega (»ročnega«) ali avtomatskega urejanja. 
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno spremenljivko.  
 

3.10.2 Postopek izračuna  

Naj bo iE indikator, ki ima pri enotah, pri katerih smo popravili prvotno vrednost spremenljivke Y , vrednost 1, 
pri preostalih enotah pa vrednost 0. Če je p število vseh enot, za katere imamo pri spremenljivki Y  podatek, 
neuteženo vrednost kazalnika izračunamo takole:  

p

E

T

p

i
i∑

== 16  

 
Če je iw končna utež, uteženo vrednost izračunamo takole:  

∑

∑

=

=

⋅

⋅⋅

=
p

i
ii

p

i
iii

ut

yw

ywE

T

1

16  

 

3.10.3 Pojasnila in računski primeri  

Pri štetju enot, ki smo jim v statističnem procesu popravili vrednost, moramo upoštevati tako »ročne« popravke, 
tj. tiste, ki so bili narejeni v fazi administrativnega urejanja podatkov, kot tudi avtomatske popravke, ki so bili 
narejeni v fazi statistične obdelave podatkov.  
 
Podatki v spodnji tabeli nadaljujejo hipotetični primer, uporabljen v prejšnjih ponazoritvenih primerih:  
  Število enot Utežena vsota spremenljivke y 
Podatki za spremenljivko y 500 12.500 
Popravljeni  podatki 180 3.500 
 
Neutežena vrednost kazalnika 

36,0
500
1806 ==T  

 
Utežena vrednost kazalnika 

28,0
12500
35006 ==utT  
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3.11 Stopnja skladnosti virov (T7) 

3.11.1 Opis   

Ta kazalnik se izračunava takrat, kadar imamo podatek za izbrano spremenljivko za vsaj del enot iz dveh 
različnih virov in sta oba vira  tudi uporabljena kot vir podatkov za to spremenljivko.  Vrednost kazalnika izkazuje 
skladnost podatkov iz teh dveh različnih virov. Tu gre lahko za primerjavo administrativnega vira in statističnega 
raziskovanja ali pa primerjavo dveh različnih administrativnih virov.   
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključno spremenljivko, za katero smo vrednosti pridobili iz več različnih virov.  

3.11.2 Postopek izračuna 

Predpostavimo, da imamo za izbrano ključno spremenljivko podatek iz dveh različnih virov za m opazovanih 
enot;  pri tem so { }myyy ,..., 21  podatki za spremenljivko iz prvega vira (vir z višjo prioriteto), { }myyyyyy ,..., 21  pa 
vrednosti spremenljivke iz drugega vira (vir z nižjo prioriteto). Vrednost kazalnika nato  izračunamo takole:  

∑
=

−
=

m

i i

ii

y

yyy

m
T

1

17  

 

3.11.3 Pojasnila in računski primeri 

Kadar v raziskovanju združujemo podatke iz več različnih virov, lahko za neko spremenljivko uporabimo tudi več 
kot dva vira. Zaradi enostavnosti in lažje opredelitve kazalnika naj se tudi v takem primeru ocenjuje skladnost 
samo dveh uporabljenih virov, in sicer virov z najvišjima prioritetama.  
 
Kazalnik računamo samo, če se oba vira tudi v resnici uporabita za določitev vrednosti spremenljivke in če 
obstaja nabor enot, za katere imamo podatek iz obeh virov. Shematično je taka situacija prikazana na spodnji 
sliki. 
 
Slika 4.1.: Skladnost podatkov iz različnih virov 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.vir 

2.vir 

Izračun kazalnika 

Y 

Manjkajoče vrednosti
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Primer: Recimo, da imamo za spremenljivko število zaposlenih za 8 enot2) podatek iz dveh različnih virov. V 
tabeli so podani podatki za oba vira z že izračunanimi (absolutnimi) razlikami.   
 
y  23 4 230 3 67 109 77 6 
yy  21 4 222 2 59 109 79 7 
Relativna razlika 0,0870 0,0000 0,0348 0,3333 0,1194 0,0000 0,0260 0,1667 

 
Vrednost kazalnika izračunamo kot povprečno vrednost relativnih absolutnih razlik in dobimo:  

0,0959T =7  
 

3.12 Pravočasnost prve objave (PT1) 

3.12.1 Opis  

Kazalnik pravočasnost prve objave meri časovno razliko med datumom prve objave rezultatov in koncem 
referenčnega obdobja, na katero se objavljeni rezultati nanašajo. 
 
Vrednost kazalnika se nanaša na celotno raziskovanje.  
 

3.12.2 Postopek izračuna  

Če je datum, ki označuje datum konca referenčnega obdobja, enak 0D , datum prve objave=objave prvih 
rezultatov  pa 1D , je vrednost kazalnika enaka 011 DDPT −= .  
 

3.12.3 Pojasnila in računski primeri  

Vrednost kazalnika, ki je razlika dveh datumov, naj se pri »podletnih« statistikah izkazuje v številu  dni, pri letnih 
in večletnih raziskovanjih pa  naj se kot enota uporabi število mesecev. Vsekakor je treba pri izkazovanju 
vrednosti kazalnika jasno navesti uporabljeno časovno enoto.  
 
Primer 1: Če so rezultati mesečnega raziskovanja, ki se nanašajo na januar 2009, prvič objavljeni 17. marca 
2009, je vrednost kazalnika enaka: 45)2009.1.31()2009.3.17(1 =−=PT (dni). V skladu z uveljavljeno 
(mednarodno) prakso, zapišemo tudi 451 +=TPT .  
 
Primer 2: Če so rezultati 4-letnega raziskovanja, ki se nanašajo na leto 2006, prvič objavljeni 1. 6. 2009, je 
vrednost kazalnika: 29)2009.12.31()2009.6.1(1 +=−= TPT (mesecev). 
 

3.13 Pravočasnost objave končnih rezultatov (PT2) 

3.11.1 Opis 

Pravočasnost objave končnih rezultatov  meri časovno razliko med datumom objave končnih rezultatov in 
koncem referenčnega obdobja, na katero se objavljeni rezultati nanašajo. S končnimi rezultati tu mislimo tako 
končnost v smislu revidiranja že prej objavljenih rezultatov kot tudi objavo podrobnejših rezultatov. Gre torej za 
objavo končnih in popolnih rezultatov.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na celotno raziskovanje.  
 

3.11.2 Postopek izračuna  

Če je datum, ki označuje datum konca referenčnega obdobja, enak 0D , datum prve objave pa kD1 , je vrednost 

kazalnika enaka 012 DDPT k −=  
 
 
 
  
2) Majhno število enot, ki je za konkretna raziskovanja povsem nerealno, uporabljamo samo zaradi lažje  računske ponazoritve. 
 



24 Metodološki priročnik, št. 1/2011 
 

 

3.11.3 Pojasnila in računski primeri  

Glede izračunavanja in izkazovanja veljajo tukaj enaka pravila kot pri  kazalniku T1.  
 
Primer 1: Če so rezultati mesečnega raziskovanja, ki se nanašajo na januar 2009, prvič objavljeni 17. decembra 
2009, je vrednost kazalnika enaka: 320)2009.1.31()2009.12.17(2 =−=PT (dni). V skladu z uveljavljeno 
(mednarodno) prakso zapišemo tudi 3202 +=TPT . 
 
Primer 2: Če so rezultati 4-letnega raziskovanja, ki se nanašajo na leto 2006, prvič objavljeni 1. 9. 2009, je 
vrednost kazalnika enaka: 32)2009.12.31()2009.9.1(2 +=−= TPT  (mesecev).  
 

3.14 Točnost prve objave (PT3) 

3.14.1 Opis 

Točnost prve objave rezultatov je izračunana kot razlika med napovedanim in dejanskim datumom prve objave 
rezultatov.  Vrednosti kazalnika naj se izračunavajo in izkazujejo na enak način kot vrednosti kazalnikov T1 in T2. 
 
Vrednost kazalnika se nanaša na celotno raziskovanje.  
 

3.14.2 Postopek izračuna  

Če je napovedani datum prve objave enak ND , dejanski datum prve objave pa 1D , je vrednost kazalnika enaka 

NDDPT −= 13 .  
 

3.14.3 Pojasnila in računski primeri  

Vrednosti kazalnika se vedno izračunava in izkazuje v številu dni. Če so prvi rezultati dejansko objavljeni pred 
napovedanim datumom objave prvih rezultatov, lahko kazalnik zavzame tudi negativno vrednost.  
 
Primer 1: Če je napovedani datum prve objave 16. 3. 2009, rezultati pa so bili objavljeni 20. 3. 2009, je vrednost 
kazalnika enaka 4)2009.3.16()2009.3.20(3 =−=PT .  
 
Primer 2: Če je napovedani datum prve objave 16. 3. 2009, rezultati pa so bili objavljeni 13. 3. 2009, je vrednost 
kazalnika enaka 3)2009.3.16()2009.3.13(3 −=−=PT .  
 

3.15 Uporabljeni načini izkazovanja rezultatov (DJ1) 

3.15.1 Opis 

Kazalnik izkazuje delež pri izkazovanju rezultatov uporabljenih načinov glede na celoten seznam možnih 
načinov izkazovanja rezultatov.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na celotno raziskovanje.  
 

3.15.2 Postopek izračuna  

Delež izračunamo glede na standardno tabelo, v kateri so podani vsi možni načini izkazovanja:  
 
Tabela 3.2.: Načini izkazovanja rezultatov statističnega raziskovanja 
Zap. št. Kanal Uporabljeno 

1 Spletna objava  
(npr. Prva objava, e-objava) DA/NE 

2 Objava v podatkovnem portalu SI-STAT DA/NE 

3 Objava v interaktivnih spletnih orodjih 
(npr. Interaktivni statistični atlas Slovenije, Tematska kartografija) DA/NE 

4 Posredovanje razpoložljivih podatkov na zahtevo uporabnikov DA/NE 
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Zap. št. Kanal Uporabljeno 
5 Podatki, dosegljivi preko telefonskega odzivnika  DA/NE 

6 Splošne tiskane publikacije  
(npr.: Statistični letopis, Slovenija v številkah) DA/NE 

7 Tematske tiskane publikacije  
(npr. Statistične informacije, Brošure) DA/NE 

8 Zunanje baze podatkov  
(npr. Arhiv družboslovnih podatkov, baza Eurostata, OECD-ja) DA/NE 

9 Statistično zaščiteni mikropodatki DA/NE 

10 Predhodni dostop do podatkov glede na standardni protokol DA/NE 

 
Če je za obravnavano raziskovanje n število uporabljenih načinov (število postavk v tabeli, pri katerih je 
odgovor »DA«), 11=N  pa število vseh možnih načinov, vrednost kazalnika izračunamo takole: 

11
1 n

N
nDJ ==  

 

3.15.3 Pojasnila in računski primeri  

Predpostavimo, da smo rezultate iz nekega raziskovanja objavljali na naslednje načine iz zgoraj podanega 
seznama: spletna objava (Prva objava), objava v podatkovnem portalu SI-STAT, posredovanje preko digitalnih 
medijev, podatki, dosegljivi preko telefonskega odzivnika, tematske tiskane publikacije, statistično zaščiteni 
mikro-podatki. Pri šestih postavkah v zgornji tabeli torej označimo »DA«, vrednost kazalnika pa je:  

55,0
11
61 ==DJ  

 

3.16 Dolžina primerljivih časovnih vrst (P1) 

3.16.1 Opis 

Kazalnik P1 izkazuje dolžino časovne vrste od zadnjega preloma časovne vrste oziroma število časovnih točk v 
časovni vrsti od zadnjega preloma. 
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključne statistike raziskovanja.  
 

3.16.2 Postopek izračuna  

Če je T zadnje referenčno obdobje, za katero so bili izkazani rezultati (zadnja točka v časovni vrsti), 0T  pa prvo 
obdobje s še primerljivimi statističnimi rezultati (prva časovna točka po morebitnem prelomu), je vrednost 
kazalnika določena kot:  

01 TTP −=  

Če časovna vrsta nima prelomov, vrednost kazalnika izkazuje dolžino celotne časovne vrste.  
 

3.16.3 Pojasnila in računski primeri  

Vrednost kazalnika izkazuje število obdobij v časovni vrsti; to  pomeni, da je merska enota odvisna od periodike 
raziskovanja. Pri mesečnem raziskovanju je tako vrednost kazalnika izražena kot število mesecev, pri 
četrtletnem kot število četrtletij itd.  
 
Vrednost kazalnika je v veliki meri določena s tem, kako opredelimo prelom v časovni vrsti. Dejstvo je, da je 
nemogoče postaviti povsem eksaktna merila, s katerimi bi zaznavali prelom, kar pomeni, da je običajno treba – 
vsaj delno – uporabiti subjektivno presojo. V splošnem bi lahko rekli, da prelom v časovni vrsti nastane takrat, 
ko pride do take  spremembe enega ali več vidikov raziskovanja (npr. v viru podatkov ali uporabljeni 
metodologiji), da končni rezultati med sabo niso več smiselno primerljivi. OECD-jev slovar statističnih pojmov v 
svojem izvirnem besedilu opredeljuje prelom takole:  
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Breaks in statistical time series occur when there is a change in the standards for defining and observing 
variable over time. Such changes may be the result of a single change or the combination of multiple changes 
at any time point of observation of the variable.  
 
Primer 1: Predpostavimo, da začetek primerljive časovne vrste mesečnega raziskovanja predstavlja referenčno 
obdobje januar 2002. Potem ima za referenčno obdobje junij 2009 kazalnik vrednost 90)02.09.(1 =−= janjunP  
(mesecev).  
 
Primer 2: Če je pri letnem raziskovanju leto prvega primerljivega izkazovanja rezultatov 1998, je ob objavi 
rezultatov za leto 2009 vrednost kazalnika enaka 121=P (let).  
 
3.17 Skladnost med začasnimi in končnimi rezultati  (S1) 

3.17.1 Opis 

Kazalnik se nanaša na tako imenovane revizije statističnih rezultatov, ko v teku rednega izvajanja statističnega 
raziskovanja statistične rezultate za isto referenčno obdobje izračunavamo in objavljamo večkrat. Razlog za 
revizije je običajno v tem, da po objavi prvih rezultatov pridobimo še dodatne podatke ali pa prvotne podatke 
dodatno »prečistimo« in tako izboljšamo natančnost objavljenih rezultatov. Redne revizije, na katere se tukaj 
sklicujemo, moramo ločiti od popravkov, ki so posledica odkritih napak in niso del redno izvajanih postopkov. 
Revizije so najpogostejše pri časovnih vrstah kratkoročnih kazalnikov.  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključne statistike raziskovanja.  
 

3.17.2 Postopek izračuna  

Naj bo zX  prva in kX končna vrednost objavljenega statističnega rezultata (statistike). Izračun indeksa ločimo 
glede na vrsto obravnavanega statističnega rezultata.  
 
Če je objavljeni rezultat »nedimenzijska« statistika (npr. delež, indeks), je vrednost kazalnika izračunana kot 
absolutna razlika:  

zk XXS −=1  

Če je objavljeni rezultat »dimenzijska« statistika (npr. vsota, povprečje), je vrednost kazalnika izračunana kot 
relativna razlika:  

k

zk

X
XX

S
−

=1  

 

3.17.3 Pojasnila in računski primeri  

Namesto naziva skladnost med končnimi in začasnimi rezultati bi kazalnik lahko imenovali tudi skladnost med 
zadnje objavljenimi in začasnimi rezultati. Ker pa se običajno vrednost kazalnika S1 izračunava po objavi 
končnih rezultatov, so zadnji objavljeni rezultati tako tudi končni rezultati.  
 
Predvsem pri kratkoročnih statistikah se rezultati za isto referenčno obdobje objavljajo večkrat (včasih tudi 
večkrat kot 10-krat). V teh primerih bi lahko pri vsakokratni objavi rezultatov izračunavali razliko do 
prvoobjavljenega rezultata. Zaradi enostavnejšega izračuna in večje jasnosti, je kazalnik določen samo kot 
(relativna) razlika med prvo in končno objavo. Lahko pa se v takih primerih izračunava in izkazuje še kak 
dopolnilni kazalnik, npr. maksimalni odklon zadnje objave od začetne objave ki bi ga izračunali kot 

{ }m

izi XX
1

max
=

− , kjer je m število objav statističnega rezultata (za isto referenčno obdobje) po prvi objavi  
rezultata.  
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Primer 1: V primeru podajamo (hipotetične) prve in končne rezultate v mesečnem raziskovanju za vse mesece leta 
2008. Ker so rezultati indeksi, je vrednost kazalnika izračunana kot absolutna razlika. Podana je tudi povprečna 
(letna) vrednost kazalnika.  

 
jan. 
08 

feb. 
08 

mar. 
08 

apr. 
08 

maj 
08 

jun. 
08 

jul. 
08 

avg. 
08 

sep. 
08 

okt. 
08 

nov. 
08 

dec. 
08 

Povprečna 
razlika 

Prva objava 97,2 103,8 96,9 101,5 101,3 96,8 97,8 97,2 104,6 104,4 95,2 96,9   
Končni rezultat 97,4 104,0 96,0 100,5 99,4 95,2 98,2 99,1 105,0 102,7 93,2 95,2   
S1 (%) 0,21 0,13 0,90 0,94 1,90 1,60 0,41 1,88 0,48 1,69 1,94 1,69 1,15 

 
Primer 2: V drugem primeru je predpostavljeno četrtletno raziskovanje, v katerem je rezultat, za katerega 
izračunavamo kazalnik, vsota spremenljivke (npr. prihodka), izražena v EUR. Vrednost kazalnika tu izračunavamo 
kot relativno razliko.  

  I.  čet. 09 II. čet. 09 III. čet. 09 IV. čet. 09 Povprečna 
razlika 

Rezultat ob prvi objavi 5489215 5821315 6469756 6723362   
Rezultat ob končni objavi 5675848 5908635 6502105 7025913   
S1 (%) 3,3 1,5 0,5 4,3 2,4 

 

3.18 Skladnost z rezultati iz referenčnega vira (S2) 

3.18.1 Opis 

Kazalnik izkazuje razlike glede na rezultate izbranega referenčnega raziskovanja3), v katerem se spremlja isti ali 
pa vsaj zelo soroden in zato primerljiv pojav, ki pa je lahko spremljan ali z drugačno metodologijo ali z drugačno 
periodiko referenčnega opazovanja.  Rezultate kratkoročnih raziskovanj tako lahko primerjamo z rezultati 
ustreznih strukturnih raziskovanj in obratno. Rezultate raziskovanj lahko primerjamo tudi z rezultati, ki jih 
izkazujejo nacionalni računi in druge institucije v državi ali celo zunaj nje (npr. zrcalne statistike na področju 
statistike turizma).  
 
Vrednost kazalnika se nanaša na ključne statistike raziskovanja.  
 

3.18.2 Postopek izračuna  

Naj bo tX obravnavani statistični rezultat in 0X  primerljiv rezultat iz referenčnega vira. Tako kot pri kazalniku S1 
tudi vrednost tega kazalnika računamo različno pri brezdimenzijskih in dimenzijskih rezultatih.  
 
Če je objavljeni rezultat »nedimenzijska« statistika (npr. delež, indeks), je vrednost kazalnika izračunana kot 
absolutna razlika:  

02 XXS t −=  
 
Če je objavljeni rezultat »dimenzijska« statistika (npr. vsota, povprečje), je vrednost kazalnika izračunana kot 
relativna razlika:  

t

t

X
XX

S 02
−

=  

 

3.18.3 Pojasnila in računski primeri  

Vrednost kazalnika je v veliki meri odvisna od izbire referenčnega raziskovanja, zato vrednosti tega kazalnika 
niso primerljive med posameznimi raziskovanji. Kazalnik je informativen predvsem v okviru »interne« analize 
rezultatov raziskovanja, saj se nemalokrat šele ob primerjavi z kakim referenčnim virom pokažejo določene 
pomanjkljivosti oziroma potrebe po izboljšanju.  
 
 
   
3) Pojem referenčno raziskovanje tu označuje neko raziskovanje, ki raziskuje isto (ali vsaj zelo podobno) ciljno populacijo in meri in 

izkazuje primerljive statistike.  
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Primer 1: Naj bodo v nekem raziskovanju mesečni indeksi mesec glede na povprečje preteklega leta taki, kot so 
prikazani v spodnji tabeli. 

jan. 08 feb.08 mar.08 apr.08 maj 08 jun.08 jul.08 avg.08 sep.08 okt.08 nov.08 dec.08 
90,29 94,97 96,997 89,08 103,7 105,4 110,5 101,5 95,5 91,74 97,948 89,66 

 
Predpostavimo nadalje, da je bil v  referenčnem letnem raziskovanju izračunani indeks letne rasti (povprečje 
leta 2008 glede na povprečje leta 2007) 7,990 =I . Ker je temu indeksu enakovreden indeks izračunan kot 
(aritmetično) povprečje v tabeli podanih indeksov, lahko izračunamo: 

27,97),...,( 07/07/ =Φ= ΦΦ decjant III  
 

43,27,9927,972 =−=S   
 
Primer 2: Predpostavimo, da v dveh primerljivih četrtletnih raziskovanjih spremljamo finančne agregate (v EUR). V 
tabeli so prikazani rezultati v obravnavanem in referenčnem raziskovanju ter ustrezna vrednost kazalnika CH2. 

 I. čet.  09 II. čet. 09 III. čet. 09 IV. čet. 09 Povprečna 
vrednost 

Xt 95876 96061 96375 95881   
X0 98177 97502 97821 102113   
S2 (%) 2,4 1,5 1,5 6,1 2,9 
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4 KAZALNIKI KAKOVOSTI PRI REGISTRSKIH IN KOMBINIRANIH RAZISKOVANJIH  
 
Uporaba administrativnih podatkov kot neposrednega podatkovnega vira postaja v zadnjih letih vse bolj stalna 
praksa v izvedbi statističnih raziskovanj. Glavna motivacija za to je predvsem prizadevanje za zmanjševanje 
poročevalskih bremen na eni ter zmanjševanje stroškov izvedbe raziskovanja na drugi strani. Intenzivnejša 
uporaba administrativnih virov je vplivala tudi na spremembe v načrtovanju in izvedbi statističnega procesa, 
posledično pa take spremembe zahtevajo tudi nekoliko spremenjen način spremljanja in poročanja o kakovosti.  
 
Med šestimi osnovnimi komponentami kakovosti vpliva prilagoditev statističnega procesa pri uporabi 
administrativnih virov prav gotovo najbolj na komponenti ustreznost in točnost. Komponenta ustreznost pridobi v 
tem primeru precej večjo težo, saj različni vidiki ustreznosti uporabljenih virov v veliki meri določajo kakovost 
končnih rezultatov. Pri oceni kakovosti je torej potrebno obširno opisati vse vire, predvsem njihov osnovni izvor 
in namen, referenčno obdobje, način zbiranja in morebitne statistične obdelave. Te informacije – vključene naj 
bodo v poročilo o kakovosti – so pretežno kvalitativne narave, vendar pa predvsem ocena skladnosti ciljnega in 
dejanskega referenčnega obdobja omogoča tudi povsem kvalitativno oceno v obliki kazalnika U2, katerega opis 
smo podali v razdelku 3.2.   
 
Komponenta točnost je tudi pri uporabi administrativnih virov zelo pomembna komponenta, potrebuje pa glede 
na terensko raziskovanje nekoliko prilagojen pristop. Tako v seznam standardnih kazalnikov uvajamo dva 
dodatna kazalnika T3_1 (glej 3.7) in T7 (glej 3.11), ki naj se izračunavata in vključujeta v poročilo o kakovosti v 
primeru teh raziskovanj. Prav tako je kot »dopolnilni« kazalnik uveden kazalnik pristranskost zaradi zajema, ki v 
nekaterih primerih nadomesti kazalnik vzorčna napaka. Tu je sicer treba poudariti, da ta kazalnik ni neposredno 
vezan na način zbiranja podatkov, ampak na vrsto zajema. Kot smo podrobneje opisali v razdelku 3.4, kazalnik 
uporabimo takrat, kadar kot vrsto zajema uporabljamo neslučajni vzorec, tak način (predvsem zajem s pragom) 
pa se nemalokrat uporablja pri registrskih raziskovanjih. 
 

4.1 Prilagoditve nekaterih kazalnikov za primere registrskih raziskovanj  

V prvem delu dokumenta smo vpeljali in opisali seznam standardnih kazalnikov kakovosti, med katerimi so tudi 
taki, ki se izračunavajo samo pri raziskovanjih, temelječih na administrativnih ali pa na kombiniranih virih. Glede 
na  dejstvo, da opredelitev drugih standardnih kazalnikov, ki spadajo pod komponento točnost, večinoma izvira 
iz terenske izvedbe raziskovanj, je treba tudi za te kazalnike podati v zvezi z registrskimi in kombiniranimi 
raziskovanji nekaj dodatnih pojasnil.  
 

4.1.1 Delež nadpokritja  

Delež nadpokritja je glede na definicijo, podano v razdelku 3.5, enak deležu neustreznih enot okvira. Če 
hočemo tako opredelitev uporabiti tudi pri registrskih raziskovanjih, moramo najprej predpostaviti, da celoten 
postopek poteka tako, da je na začetku opredeljen referenčni nabor enot opazovanja (okvir), na katerega potem 
povezujemo podatke iz različnih virov. Tako tukaj kot tudi za opredelitve kazalnikov, ki bodo sledile v naslednjih 
razdelkih, predpostavimo situacijo, kot je prikazana na naslednji sliki:  
 
 
Slika 4.2: Proces integracije različnih virov 
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Enote, za katere nam ni uspelo pridobiti nobenega želenega podatka, lahko torej tudi tukaj razdelimo na za 
raziskovanje ustrezne in neustrezne enote in nato računamo delež po enakih postopkih kot so opisani v 3.5. 
Problem je seveda, kako zaznati take neustrezne enote, saj pri terenskih raziskovanjih tovrstne informacijo 
običajno pridobimo s terena, tu pa tega stika ni ali pa ga je (pri kombiniranih raziskovanjih) precej manj. Zato si 
moramo običajno pomagati ali z informacijami iz drugih raziskovanj ali pa uporabiti dodatne administrativne vire.  
 

4.1.2 Delež vstavljenih (imputiranih) podatkov 

Kot je prikazano na zgornji sliki, se običajno v fazi integracije podatkov ne povežejo vse enote za vse 
spremenljivke (glej 3.6); torej se tudi tukaj srečujemo s problemom, ki ustreza  problemu neodgovora enote in 
neodgovora spremenljivke pri terenskih raziskovanjih. Prav tako je predvsem pri združevanju več različnih virov 
velika verjetnost tvorjenja nekonsistentnih zapisov. Vse to tudi pri registrskih raziskovanjih vodi do potrebe po 
uporabi različnih imputacijskih metod za oceno manjkajočih ali oceno za nadomestitev nekonsistentnih podatkov. 
Če se  te metode uporabijo, se nato vrednost kazalnika izračuna po enakem postopku, kot je opisan v 3.6.  
 

4.1.3 Delež urejanja podatkov  

Logična kontrola podatkov in izvedba morebitnih popravkov so postopki, ki jih je potrebno izvesti tako pri 
terenskih kot registrskih in kombiniranih raziskovanjih. Posebnost registrskih raziskovanj (kar zadeva urejanje) 
je v tem, da lahko postopke urejanja izvajamo ali na posameznem viru (pred integracijo) ali pa na že 
povezanem setu podatkov (po izvedeni integraciji). Pri računanju vrednosti kazalnika moramo v takem primeru 
upoštevati tako popravke, izvedene pred integracijo, kot tudi tiste, izvedene po njej. Skratka, upošteva se 
katerikoli popravek, izveden v okviru izvedbe obravnavanega raziskovanja. Kot popravke pa po drugi strani ne 
smemo upoštevati tistih sprememb v podatkih, ki so bili opravljeni zunaj izvedbe raziskovanja, bodisi take, ki jih 
je opravil  skrbnik na SURS ali celo skrbnik pri kaki zunanji instituciji.  
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5 PROCESNI KAZALNIKI NA MAKRORAVNI  

5.1 Opis 

Razvoj novih statističnih metod in postopkov ter razvoj aplikativnih računalniških orodij, ki vpeljavo takih 
naprednih metod omogočajo, je v precejšnji meri spremenil sodoben proces statistične obdelave podatkov. 
Kljub nespornim pozitivnim vplivom predvsem na področju učinkovitosti in strokovne doslednosti pa ima ta 
razvoj tudi nekatere posledice, ki predvsem z vidika izvajalcev niso sprejete s prevelikim navdušenjem. Ena od 
mogoče ne tako pozitivnih posledic razvoja je, da  postaja za vsebinske izvajalce proces statistične obdelave 
vse bolj zaprt sistem, črna škatla, v katero nimajo jasnega vpogleda, dano jim je videti le končne rezultate, ki jih 
ta škatla (če stvari delujejo kot bi morale)  »proizvede«. Zelo poenostavljeno lahko tak proces shematsko 
prikažemo takole:  
 
Slika 5.1.: Poenostavljen proces izvedbe raziskovanja 

 
 
Namen procesnih kazalnikov na makroravni je omogočiti vsebinskemu izvajalcu (vsaj delni) vpogled v dogajanje 
v t. i. črni škatli statističnega procesa, in sicer predvsem v to, kakšen je bil vpliv statistične obdelave na končni 
rezultat. Za ta namen moramo najprej nekoliko dopolniti zgoraj prikazani proces, in sicer tako, da agregacijo 
izvedemo tudi že na vhodnih podatkih. Izračun kazalnikov nato temelji na primerjavi statističnih rezultatov, ki jih 
dobimo pred opravljeno obdelavo in po njej.  
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Slika 5.2.: Kazalniki kakovosti  na makroravni – osnovni primer 

 
 
Če je proces statistične obdelave sestavljen iz več zaporednih in (procesno) ločljivih korakov, lahko zgoraj 
opisani postopek nadgradimo in izvedemo agregacijo po vsakem izvedenem koraku in nato izračunamo razlike 
med rezultati, dobljenimi po posameznih korakih.  
 
 
Slika 5.2.: Kazalniki kakovosti  na makro ravni – spremljanje celotnega procesa 
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5.2 Postopek izračuna  

Naj bodo 0X , 1X ,…, nX  vrednosti izbrane ključne statistike po zaporedoma opravljenih korakih statistične 
obdelave. Vrednost kazalnika vedno računamo kot razliko do končnega rezultata. Tudi tu, podobno kot pri 
skladnosti z referenčnim virom, nekoliko drugače računamo vrednosti kazalnikov pri dimenzijskih in 
nedimenzijskih statističnih rezultatih. Če je objavljeni rezultat »nedimenzijska« statistika (npr. delež, indeks), so 
vrednosti kazalnikov izračunane kot absolutne razlike:   

ini XXI −= , za { }1,...,1,0 −∈ ni  
 
Če je objavljeni rezultat »dimenzijska« statistika (npr. vsota, povprečje), so vrednosti kazalnikov izračunane kot 
relativna razlika:  

n

in
i X

XX
I

−
= , za { }1,...,1,0 −∈ ni  

 

5.3 Pojasnila in računski primeri  

Recimo, da statistična obdelava v nekem raziskovanju, v katerem ocenjujemo povprečno vrednost spremenljivke 
Y (Y ), sestoji iz naslednjih treh korakov: administrativno (ročno) urejanje, avtomatsko urejanje, imputacije 
manjkajočih vrednosti. Vrednosti ciljne statistike po posameznih fazah procesa označimo:  

0Y … vrednost, izračunana na podlagi surovih podatkov; 

1Y … vrednost po opravljenem administrativnem urejanju; 

2Y … vrednost po opravljenem avtomatskem urejanju; 

3Y … vrednost po opravljenih imputacijah neodgovora (končni rezultat). 
 
Recimo, da smo v obravnavanem obdobju dobili naslednje ocene povprečja:  

0Y  1Y  2Y  3Y  

2834 2732 2903 2996 
 
Ker gre za dimenzijsko statistiko, vrednosti procesnih makrokazalnikov izračunamo kot relativne razlike: 

%4,5054,0
2996

28342996
0  I ==

−
=  

%8,8088,0
2996

27322996
1  I ==

−
=  

%1,3031,0
2903

29032996
2   I ==

−
=   
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6 STANDARDNI KAZALNIKI KAKOVOSTI, KOT JIH OPREDELJUJE  EUROSTAT 
 
Eurostat je prvi seznam standardnih kazalnikov, ki naj bi bili vključeni v poročila o kakovosti tako na nacionalni 
kot na evropski ravni, sprejel že leta 2003. Ker je bil eden od ciljev  pri pripravi prvega seznama kazalnikov na 
SURS usklajenost z evropsko prakso, ki bi tako zmanjšala možnost podvojenega računanja in izkazovanja 
kazalnikov, je »domači« seznam v veliki meri sledil seznamu Eurostata, upoštevali pa smo nekatere specifike 
statističnega procesa na nacionalni ravni, zato so bili nekateri kazalniki izpuščeni, drugi pa dodani.  
 
V letu 2008 je Eurostat pripravil prenovljene metodološke dokumente v zvezi s poročanjem o kakovosti4) in kot 
del teh dokumentov prenovljeni seznam standardnih kazalnikov kakovosti. Na SURS smo tudi pri pripravi 
seznama kazalnikov, ta je bil obširno predstavljen v prejšnjih razdelkih, do določene mere upoštevali Eurostatov 
prenovljeni seznam, vendar pa je skladnost med seznamoma nekoliko manjša kot pri prvotnih seznamih. 
Razlog za to je tudi dejstvo, da so dosedanje izkušnje pokazale, da prvotni Eurostatov seznam kazalnikov v 
praksi v resnici ni »deloval« kot standardni seznam, saj so bili v standardna poročila za posamezna področja 
vključeni kazalniki, ki jih ni bilo na seznamu. Prav tako smo za nekatere Eurostatove kazalnike presodili, da z 
našega stališča niso ustrezno vsebinsko in računsko opredeljeni.  
 
V nadaljevanju podajamo tabelo, v kateri je prikazana povezava našega seznama s seznamom, ki ga je pripravil 
Eurostat, in dodajamo opombe in pojasnila. Celoten seznam Eurostatovih kazalnikov je podan v prilogi. 
 
SURS Eurostat 
U1. Delež manjkajočih statistik R1. Rate of available statistics(1) 
U2. Skladnost referenčnih datumov   
T1. Vzorčna napaka  A1. Coefficient of variation(2) 
T1_1. Pristranskost zaradi zajema   
T2. Stopnja neodgovora enote A4. Unit response rate 
T3. Stopnja neodgovora spremenljivke A5. Item response rate 
T3_1. Stopnja neuspešnega povezovanja spremenljivke    
T4. Stopnja nadpokritja A2. Rate of overcoverage 
T5. Delež vstavljenih (imputiranih) podatkov  A6. Imputation rate. 
T6. Delež urejanja podatkov (3) 
T7. Stopnja skladnosti virov   

PT1. Pravočasnost prve objave T1. Time lag between end of reference period and date of 
first/provisional results. 

PT2. Pravočasnost objave končnih rezultatov T2. Time lag between the end of reference period and date 
of final results 

PT3. Točnost prve objave T3. Punctuality of publication. 
DJ1. Uporabljeni načini izkazovanja rezultatov   
P1. Dolžina primerljivih časovnih vrst CC1. Lengths of comparable time series 
S1. Skladnost med začasnimi in končnimi rezultati A8. Average size of revisions(4) 
S2. Skladnost z rezultati iz referenčnega vira   

  
Opombe in pojasnila: 
(1) V bistvu gre za enako definiran kazalnik, le da je v našem primeru merjen delež manjkajočih, pri Eurostatu pa delež 

razpoložljivih statistik. Velja torej U1=1-R1.  
(2) Pri  našem kazalniku gre samo za splošnejšo obliko istega »pojava«, saj je koeficient variacije samo eden od možnih 

načinov prikaza vzorčne napake.  
(3) Eurostatov seznam za področje urejanja definira kazalnik delež zaznanih napačnih zapisov (Edit failure rate). Definiran 

je kot delež vseh enot s pridobljenimi podatki (delni ali popolni odgovori),  ki so na podlagi definiranega seta kontrol 
zaznane kot napačne. Po našem mnenju tak kazalnik ne izkazuje kakovosti podatkov, saj je v veliki meri odvisen od 
tega, kako je definiran nabor kontrol, in ne podaja prave informacije o tem, koliko napak (odkritih) je v podatkih.  

(4) Tako naš kot Eurostatov kazalnik merita isti pojav (razlike v več objavah istega rezultata); naš kazalnik je pri tem le 
nekoliko poenostavljena različica Eurostatovega, saj gre tu za razliko samo enega rezultata, medtem ko Eurostatov 
kazalnik meri povprečno razliko v celotni revidirani časovni vrsti.  

 
 
  
4) ESS Handbook for Quality Reports; ESS Standard for Quality Reports 
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7 POVZETEK RAZLIK S PREJŠNJIM SEZNAMOM  
 
Za konec še na kratko povzemamo razlike v novem seznamu standardnih kazalnikov kakovosti glede na »stari« 
seznam, definiran v letu 2003.  
• Oznake kazalnikov so povsem spremenjene, saj se v novem seznamu uporabljajo začetne črke 

slovenskega poimenovanja komponent kakovosti.  
• Opuščena sta kazalnika Indeks zadovoljstva uporabnikov ter Delež napačno razvrščenih enot.  
• Kazalnika Delež uporabljenih kanalov objave ter Delež uporabljenih načinov objave sta združena v en 

kazalnik (Delež uporabljenih načinov objave).  
• Dodani so kazalniki Skladnost referenčnih datumov, Pristranskost zaradi zajema, Stopnja neuspešnega 

povezovanja spremenljivke, Stopnja skladnosti virov. 
• Pri kazalnikih, ki merita pravočasnost rezultatov, se je po stari definiciji vrednost, ne glede na periodiko, 

izračunavala v dnevih. Po novi definiciji se vrednost kazalnika pri raziskovanjih z letno in večletno periodiko 
izračunava in izkazuje v mesecih.  
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PRILOGE  

I. Seznam Eurostatovih kazalnikov kakovosti5) 

Identification and Name Brief Description 
Relevance 

R1. Rate of available statistics. The ratio of the number of output data elements provided in accordance with a 
relevant ESS regulation to those required by the regulation. 

Accuracy 
A1. Coefficient of variation 
(CV).  The standard error of the estimator divided by the expected value of the estimator. 

A2. Rate of overcoverage.  The proportion of units accessible via the frame that do not belong to the target 
population. 

A3. Edit failure rate.  The proportion of responding units for which an error signal is triggered by a specified 
checking algorithm. 

A4. Unit response rate.  The ratio of the number of units for which data for at least some variables have been 
collected to the total number of units designated for data collection. 

A5. Item response rate.  The ratio of the number of units which have provided data for a given variable to the 
total number of designated units. 

A6. Imputation rate.  The ratio of the number of assigned values (data are missing, invalid or inconsistent or 
have failed edits) for a given variable to the total number of values. 

A7. Number of mistakes made, 
by type. 

The number of serious mistakes in calculation or presentation of aggregates that are 
not found until after publication. 

A8. Average size of revisions.  
The average over a time period of the difference between a later and an earlier 
estimate expressed as the average revision, the average absolute revision, and/or the 
corresponding relative quantity(ies). 

Timeliness and Punctuality 
T1. Time lag between the end 
of reference period and the 
date of the first/provisional 
results.  

The number of days from the last day of the reference period to the day of publication 
of first results. 

T2. Time lag between the end 
of reference period and the 
date of the final results. 

The number of days from the last day of the reference period to the day of publication 
of final results. 

T3. Punctuality of publication. Number of days separating a previously announced date of publication and the actual date. 
Accessibility and Clarity 
AC1. Number of 
subscriptions/purchases of 
each of the key paper reports. 

As stated opposite. 

AC2. Number of accesses to 
on-line databases. As stated opposite. 

AC3. Rate of completeness of 
metadata. 

The ratio of the number of metadata elements provided to the total number of 
metadata elements applicable. 

Coherence and Comparability 
CC1. Lengths of comparable 
time series. Number of reference periods in time series from last break 

CC2. Asymmetries for statistics 
mirror flows. 

Discrepancies between data related to flows measured in two ways, e.g. 
discrepancies between inbound and outbound flows for pairs of countries. 

Assessment of User Needs and Perceptions 

US1. User satisfaction index.  The degree of satisfaction with services and products, often calculated for different 
segments of users. 

US2. Length of time since most 
recent user satisfaction survey.  As stated opposite. 

Performance Cost and Respondent Burden 
PCR1. Annual operational cost, 
with breakdown by major cost 
components 

Direct costs of staff involved in data collection (questionnaires, distribution, capture), 
educing non-response, processing, and compilation of estimates. 

PCR2. Annual respondent 
burden in hours and/or financial 
terms. 

Respondent burden in hours is defined as number of respondents/questionnaires * 
average time per respondents/questionnaires, summed over all production rounds of 
the statistical process within a year. Respondent burden in financial terms is defined 
as respondent burden in hours * average hourly cost to respondents. 

   
5) Seznam je v celoti prevzet iz dokumenta ESS Handbook for Quality Reports, ki ga je pripravil Eurostat v letu 2007 in naj bi služil kot 

osnova za poročanje o kakovosti  in za spremljanje kakovosti v ESS. Seznam je pripravljen glede na nekoliko prilagojen seznam 
komponent kakovosti. Zakaj so se avtorji odločili za tak odmik od standardnih komponent, nam ni znano. 
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II. Slovensko-angleški slovar nekaterih uporabljenih izrazov  

Slovenski izraz Angleški izraz 
Komponente kakovosti (Quality Components) 
Ustreznost Relevance 
Točnost ocen Accuracy 
Pravočasnost in točnost objave Timeliness and punctuality 
Dostopnost in jasnost Accessibility and clarity 
Primerljivost Comparability 
Skladnost Coherence 
Stroški in obremenitve Cost and Respondent Burden 
Kazalniki kakovosti  (Quality Indicators) 
Delež manjkajočih statistik Rate of unavailable statistics 
Skladnost referenčnih datumov Accordance of the reference dates 
Vzorčna napaka  Sampling error 
Pristranskost zaradi zajema Coverage bias 
Stopnja neodgovora enote Unit nonresponse rate 
Stopnja neodgovora spremenljivke Item nonresponse rate 
Stopnja neuspešnega povezovanja spremenljivke  Unsuccessful record linkage rate 
Stopnja nadpokritja Overcoverage rate 
Delež vstavljenih (imputiranih) podatkov  Imputation rate 
Delež urejanja podatkov Editing rate 
Stopnja skladnosti virov Rate of the coherence of data sources 
Pravočasnost prve objave Timeliness of the first results 
Pravočasnost objave končnih rezultatov Timeliness of the final results  
Točnost prve objave Punctuality of the first results 
Uporabljeni načini izkazovanja rezultatov Means used for dissemination 
Dolžina primerljivih časovnih vrst Length of the comparable time series 
Skladnost med začasnimi in končnimi rezultati Coherence between first and final results 
Skladnost z rezultati referenčnega vira Coherence with comparable data from other source 
Drugi izrazi 
Statistično raziskovanje Statistical survey 
Registrsko raziskovanje Register based survey 
Ciljna populacija Target population 
Vzorčni okvir Sampling frame 
Ključna spremenljivka Key variable 
Ključna statistika Key statistic 
Neodgovor enote Unit nonresponse 
Neodgovor spremenljivke Item nonresponse 
Standardna napaka Standard error 
Koeficient variacije Coefficient of variation 
Interval zaupanja Confidence interval 
Povezovanje zapisov Record linkage 
Pomožna spremenljivka Auxiliary variable 
Prelom v časovni vrsti Break in time series 
Začasni rezultati Provisional data 
Končni rezultati Final data 
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