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Sektor za splošno metodologijo in standarde 

 
Datum: 14.3.2008 
 
 
 
 

ZAPISNIK 

 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet – 1. seja 

Zapisal/-a:  Tina Ostrež 
Kraj sestanka:  SURS, Vožarski pot 12, Ljubljana 
Datum in ura: 11.3.2008, 9:30 
 
Navzoči: Vasja Vehovar (FDV), Lea Bregar (EF), Metka Zaletel, Karmen Hren, 

Mojca Noč – Razinger, Mojca Žitnik, Iris Rošker, Erna Miklič, Tina 
Ostrež 

Odsotni: Tomaž Smrekar 
Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni   
 
 
Dnevni red:  

1. Dogovor o operativnem delu metodološkega sveta 
2. Tablice umrljivosti (odobritev metodologije) 
3. GO/M (ukinitev) 
4. GRAD-UD/M (ukinitev) 
5. ZAP-SP/M (ukinitev in uvedba administrativnega vira) 
6. TU-ČAP (revizija) 
7. Razno 
 
 
Povzetek razprave in sklepi: 

 

1. Dogovor o operativnem delu metodološkega sveta 
Metka Zaletel je uvodoma na kratko predstavila namen ustanovitve metodološkega sveta. 
Predvidoma se bodo člani sestali približno tri krat na leto in obravnavali okoli 15 raziskav. 
Lea Bregar je predlagala, da v prihodnje obsežnejše dokumente pošljemo tudi po navadni 
pošti in ne samo v elektronski verziji.  
 
2. Tablice umrljivosti (odobritev metodologije) 

Vprašanje izdelave popolnih tablic umrljivosti po spolu je postalo aktualno v postopku 
sprejemanja Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu, ki določa, 
da SURS zagotavlja redno zbiranje, objavljanje in posodabljanje točnih podatkov, pomembnih za 
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uporabo spola kot odločilnega aktuarskega faktorja. SURS je od zainteresiranih institucij pridobil 
mnenja, kakšen nabor podatkov potrebujejo in pregledal kako je to področje urejeno v drugih 
državah (predvsem s stališča frekvence pogostosti objavljanja tablic in ali gre za popolne ali 
skrajšane tablice). 
Sklep: 

Metodološki svet je sprejel predlog, da Slovenija glede na majhno število prebivalstva in umrlih še 
naprej letno pripravlja skrajšane tablice (povprečje za dve leti), popolne tablice umrljivosti pa bi 
bilo smiselno izračunati vsakih pet let. Naslednje popolne tablice umrljivosti, bi torej pripravili v 
letu 2009 na podlagi podatkov za umrle v obdobju 2005-2007, tem pa bi sledil izračun tablic za 
leta okrog popisa (2010-2012).  

 
3. GO/M (ukinitev) 

Predlog za ukinitev Mesečnega raziskovanja o poslovanju podjetij, ki so registrirana za 
gostinsko dejavnost – GO/M. Raziskovanje GO/M je zaradi poenotene tehnične izvedbe in 
objavljanja podatkov združeno z raziskovanjem Mesečno raziskovanje o poslovanju podjetij, 
ki so registrirana v storitvenih dejavnostih (STOR/M). Vsi podatki bodo, tako kot prej, na voljo 
uporabnikom.  
Sklep: 

Metodološki svet se je seznanil s predlogom in se strinja z ukinitvijo raziskovanja GO/M. 
 
4. GRAD-UD/M (ukinitev) 

Predlog za ukinitev Mesečnega raziskovanja o uporabnem dovoljenju stavbe – GRAD/UD/M. 
Na vprašalniku so vsi podatki o stavbi enaki, kot so pri raziskovanju o izdanih gradbenih 
dovoljenjih (GRAD-GD/M). Podatki so bili do vključno 2003 uporabljeni za izračun letnih 
podatkov o dokončanih in nedokončanih stavbah, dokončanih in nedokončanih stanovanjih, 
o stanju stanovanjskega sklada. Od leta 2004 je metodologija spremenjena in temelji 
izključno na podatkih iz gradbenih dovoljenj (GRAD-GD/M). 
Sklep: 

Metodološki svet se je seznanil s predlogom in se strinja z ukinitvijo raziskovanja GRAD-
UD/M. 
 
5. ZAP-SP/M (ukinitev in uvedba administrativnega vira) 
Z mesečnim raziskovanjem o plačah pri samostojnih podjetnikih (ZAP-SP/M) SURS zbira 
podatke o plačah zaposlenih oseb pri samostojnih podjetnikih. Raziskovanje poteka vzorčno, 
vsak mesec približno 2000 enot prejme vprašalnik. Glede na relativno majhno števila enot v 
vzorcu podatki niso dovolj zanesljivi, zato se podatki objavljajo zgolj v obliki indeksa, ki kaže 
gibanje povprečne plače.  
Razlog za ukinitev obstoječega raziskovanja je predvsem v tem, da podobne podatke zbira 
DURS. V ta namen je bila na SURS-u pripravljena primerjalna analiza metodologije, 
vprašalnikov in podatkov obeh virov. Rezultati analize so pokazali, da so nekje razlike 
minimalne, drugod pa kar precejšnje, kar je posledica različnega načina zbiranja podatkov in 
metodologije. SURS opaža, da so se podatki DURS-a v zadnjih letih izboljšali, tako glede 
obsega zajema podatkov kot tudi glede kakovosti podatkov in predlaga, da se ukine 
raziskovanje ZAP-SP/M in se začnejo prevzemati podatki od DURS-a.  
Predlog je bil predstavljen tudi na sosvetu za statistiko dela, kjer so se prisotni strinjali z 
ukinitvijo. Ukinitev je z vidika odprave administrativnih ovir podprlo tudi Ministrstvo za javno 
upravo.  
 
Metodološki svet je pregledal dokumentacijo o raziskovanju. V primerjalni analizi obeh virov 
se pojavljajo določena odstopanja. Ob upoštevanju, da raziskovanje k celotnemu izračunu 
skupnega indeksa prinese manj kot 10 %, člani metodološkega sveta menijo, da te 
spremembe ne bodo veliko vplivale na gibanje skupnega indeksa. 
 



 

 3/3
 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklep: 
Metodološki svet se strinja s predlogom o ukinitvi raziskovanja ZAP-SP/M in prevzemu 
podatkov od DURS-a.  
 
 
6. TU-ČAP (revizija) 
Pri anketi o turističnih potovanjih domačega prebivalstva se pojavljajo metodološki problemi 
in zato SURS predlaga revizijo raziskovanja.  
Pomemben podatek pridobljen v anketi je podatek o povprečni porabi domačih turistov na 
potovanjih. V letu 2007 je prišlo do povišanja povprečnih izdatkov na zasebnih potovanjih na 
osebo na dan, najvišji porast je bil opažen pri krajših potovanjih. Natančna analiza podatkov 
je pokazala več možnih vzrokov in zato se je izvedlo ponovno anketiranje za določeno 
časovno obdobje, kjer so anketiranci podrobneje poročali o izdatkih za potovanje. Anketarji, 
kot eden izmed možnih virov napak, so bili še dodatno opozorjeni na natančno vpisovanje 
zneskov, prav tako so bile uvedene strožje logične kontrole. Pri podatkih pridobljenih s 
ponovnim anketiranjem so se sicer pokazale določene razlike, ki pa niso bile statistično 
značilne.  
Kot drug problem se pojavlja nepopolnost obstoječega vzorčnega okvira, to je telefonski 
imenik fiksnih številk, ki je vsako leto manj ustrezen zaradi podpokritja gospodinjstev, ki 
nimajo telefona oz. nimajo objavljene številke v telefonskem imeniku. Podatki TU-ČAP so 
pomemben vir tudi za plačilno bilanco in bi morali biti temu primerno kakovostni, kar pa je 
glede na trenutne metodološke pomanjkljivosti vprašljivo. 
 
V razpravi je Metka Zaletel kot velik problem navedla vpliv anketarjev. Lea Bregar je 
izpostavila problem vprašalnika, kjer so vprašanja zelo podrobna in od anketiranca 
pričakujejo preveč, kot primer je bila izpostavljena delitev stroškov za hrano in pijačo glede 
na to ali je bila kupljena v trgovini ali v restavracijah. 
Vasja Vehovar je vprašal ali ima SURS izdelano kakšno oceno, kolikšen je vpliv podpokritja 
telefonskega imenika. SURS izvaja le 2 anketi zgolj na podlagi vzorca iz telefonskega 
imenika in o tem nima izdelane ocene. Kot možno rešitev je predlagal screening enot v ADS 
ali EU-SILC, vzpostavitev stika z enotami preko telefona in terensko anketiranje ustreznih 
enot. Ena izmed možnih rešitev je tudi izbor enot s pomočjo CRP in nato uparjenje s 
telefonskim imenikom, ostale enote pa se anketira terensko, kar pomeni precejšnje zvišanje 
stroškov.  
Za preverjanje podatkov je bila predlagana tudi analiza skladnosti podatkov z drugimi 
dostopnimi viri. Podatki turističnih agencij in organizacij vključujejo zgolj organizirana 
turistična potovanja oz. registrirane potnike, TU-ČAP pa vključuje tudi samostojne potnike, 
obiske pri sorodnikih v tujini ipd. in ravno pri ocenah teh izdatkov se pojavljajo največja 
odstopanja in problemi. Kljub temu bi bilo potrebno raziskati možne primerjave skladnosti 
med dostopnimi podatki turističnih agencij/organizacij in TU-ČAP, kjer je to možno.  
Sklep:  
Metodološki svet je po razpravi sprejel SURS-ov predlog, da gre anketa TU-ČAP v revizijo 
zunanjemu ekspertu.  
 
7. Razno 

Metka Zaletel je napovedala predvidene dejavnosti Metodološkega sveta v prihodnjih 
mesecih. Naslednja večja revizija, s katero se bodo predvidoma seznanili člani 
metodološkega sveta, bo predvidoma Anketa o porabi v gospodinjstvih (APG).  
 
 
 
 


