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ZAPISNIK 

 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet - 2. seja 

Zapisal/-a:  Tatjana Novak  
Kraj sestanka:  SURS, Vožarski pot 12, Ljubljana  
Datum in ura: 23. 12. 2009, 12:30  
 
Navzoči: Vasja Vehovar (FDV), Lea Bregar (EF), Karmen Hren, Mojca Noč 

Razinger, Mojca Žitnik, Tomaž Smrekar, Tomaž Špeh, Tatjana Novak, 
Nika Katnič, Vojko Šegan, Mojca Škrlec 

Odsotni: Iris Rošker 
Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni    
 
 
Dnevni red:  

1. Revizija mesečnega raziskovanja o prihodih in prenočitvah turistov (TU/M) 
2. Predlog za uvedbo novega statističnega raziskovanja – Anketa o najemninah 
3. Predlog za ukinitev statističnega raziskovanja IND-Fe/l 
 
 
Povzetek razprave in sklepi: 

 

V uvodnem nagovoru je Tatjana Novak člane metodološkega sveta obvestila o spremembah 
v članstvu: namesto Metke Zaletel svet (skladno z Navodili o postopku preverjanja in 
odobritev metodologij statističnih raziskovanj, ter o postopku ukinitve statističnih raziskovanj 
ga vodi vodja sektorja za splošno metodologijo in standarde) po novem vodi Tatjana Novak, 
predstavnik sektorja za informacijsko tehnologijo je namesto Erne Miklič Tomaž Špeh.  
 

1. Mesečno statistično raziskovanja o prihodih in prenočitvah turistov TU/M (revizija) 

Iz rezultatov mesečnega statističnega raziskovanja o prihodih in prenočitvah turistov (v 
nadaljevanju TU/M) izhajajo najpomembnejši podatki o turizmu v Sloveniji in so temeljni 
pokazatelj obsega turističnega prometa. Iz izsledkov statističnega raziskovanja se dobi 
temeljne kazalnike o razvitosti slovenskega turizma, ki so vhodni vir za analiziranje turistične 
dejavnosti v Sloveniji. Pri zasnovi raziskovanja so upoštevana določila Direktive Sveta za 
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področje statistike turizma, št. 1995/57 (ES), ki poleg drugega določa obseg in natančnost 
podatkov s področja turistične nastanitvene statistike oz. turistične ponudbe, definicije iz 
Odločbe Komisije, št. 1999/34 (ES) in metodološka navodila Eurostata ter WTO – Svetovne 
turistične organizacije. Raziskovanje ima torej pravno podlago v celoti usklajeno z Direktivo 
Sveta Evropske Unije1 in so zato rezultati primerljivi2 s tistimi iz drugih držav.  
Pri raziskovanju o prihodih in prenočitvah turistov se pojavljajo metodološki problemi zato 
SURS predlaga revizijo raziskovanja. Potreba po bolj kakovostnih podatkih raziskovanja je 
namreč pereča, zato se je treba nanjo kar najhitreje odzvati in v čim krajšem času izvesti 
nujne metodološke spremembe.  
 
V razpravi so člani sveta podprli predlagane aktivnosti glavnih metodoloških sprememb, saj 
je prav, da se popravi oz. izboljša, če se je ugotovilo, da so posamezne faze sedanjega 
statističnega procesa neustrezne. Še posebej so izpostavili vprašanja: 

• glede priprave okvira ciljne populacije: predlaganih je precej virov, s pomočjo katerih 
se bo poskušalo izboljšati okvir, vendar večina med njimi še ni operativnih. V proces bodo 
vključeni, ko jih bo na SURS možno analizirati, z vidika kakovosti in popolnosti, do takrat pa 
bodo služili bolj za preverjanje kakovosti zajetja populacije opazovanja.  

• glede načina posredovanja podatkov: po mnenju članov je raziskovanje primerno za 
spletno poročanje in podpirajo aktivnosti SURS v to smer.  

• glede stopnje odgovora: neodgovor lahko bistveno vpliva na rezultate, zato so člani 
podprli aktivnosti k spremljanju in zmanjševanju neodgovora. Do sedaj se stopnja odgovora 
ni spremljala, jo bo pa možno oceniti, ko bo pripravljena prenovljena baza,v kateri bodo tudi 
zgodovinski podatki in sicer za leta 2007 - 2009, ko so se spremljali statusi enot. Člani sveta 
priporočajo, da se postavi cilj glede stopnje odgovora (tudi za manjše enote in ne le ključne 
oz. velike), da se jih prej opominja oz. da se tudi njih skliče telefonsko. Strinjajo pa se, da bo 
možno postaviti cilj, ko bo proces raziskovanja prenovljen in bo možno sprotno spremljanje 
kazalnikov kakovosti (stopnje odgovora enote in spremenljivke, vpliv imputacij in editiranja na 
rezultate).  

• glede objavljanja podatkov: člani sveta podpirajo predlagane spremembe pri 
objavljanju podatkov in ločitve mesečnega od letnega objavljanja (pri mesečnih podatkih: 
trend in absolutni podatki; pri letnih podatkih: absolutni podatki) in  spremembi tabel, ki bodo 
v vsebinskem smislu uporabnikom zagotavljale enake podatke, bodo pa do uporabnikov bolj 
prijazne. 
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s predlogom glavnih metodoloških sprememb pri 
raziskovanju TU/M, se strinja s predlagano revizijo, priporoča pa dodatne aktivnosti pri 
spremljanju kakovosti okvira ciljne populacije, spremljanja odgovora (oz. kazalnikov 
kakovosti) in glede objavljanja rezultatov. 

                                                
1 Trenutno je v postopku sprejem nove Uredbe Evropskega sveta in parlamenta, ki bo nadomestila trenutno 
veljavno Direktivo in bo uvedla nekatere nove spremenljivke in razčlembe ter ukinila nekatere manjše obstoječe 
zahteve, ki niso več aktualne (npr. neto zasedenost ležišč). Izboljšala se bo tudi pravočasnost, struktura in način 
pošiljanja podatkov na Eurostat. Nova uredba bo podlaga za bolj harmonizirane spremenljivke, kar bo omogočilo 
uporabo zrcalnih statistik. Eden od povodov za pripravo nove uredbe je priprava podatkov za plačilno bilanco in 
satelitske račune s področja turizma. Glede razbremenjevanja poročevalskih enot je v novi uredbi za mesečno 
poročanje predviden enotni prag za obrate z manj kot 10 stalnimi ležišči oziroma manj kot 20 stalnimi ležišči za 
manjše države (tudi za Slovenijo). Za enote pod pragom je potrebno izdelati ocene na letni ravni. Prag za 
poročanje omogoča tudi trenutno veljavna direktiva, vendar ni predpisan enoten kriterij za njegovo določanje. 
Nova uredba naj bi bila po obravnavi in vseh postopkih sprejeta v drugi polovici 2010, prvo referenčno obdobje pa 
bo leto 2011.  
2 Harmoniziranost med državami ni popolna, zaradi posameznih razhajanj v definicijah (uporaba praga, zajetje 
zasebnih nastanitev ipd.).   
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2. Anketa o najemninah (statistično raziskovanje z večletno periodiko) 

Po Evropskem sistemu nacionalnih računov 1995 (ESA - European System of Accounts) se 
proizvodnjo stanovanjskih storitev vrednoti s pomočjo najemnine, ki jo najemnik plača za  
namestitev. Metoda je podrobneje pojasnjena v uredbi Odbora za bruto nacionalni proizvod 
pri Evropski komisiji, s katero je le-ta standardiziral stratifikacijsko metodo za obračun 
proizvodnje stanovanjskih storitev (89/130/EEC in 95/309/EC). Stratifikacijska metoda 
uporablja podatke o dejanskih najemninah stanovanj v najemu za oceno stanovanjskih 
storitev. Ker se najemnine razlikujejo glede na lastnosti stanovanj, je potrebno to upoštevati 
pri obračunu. Najemnina za posamezen stratum se uporabi za število stanovanj v tem 
stratumu. 
Dejanske najemnine v Sloveniji (profitna in neprofitna najemniška stanovanja) so 
obračunane s poenostavljeno stratifikacijsko metodo. Za količinske podatke zadoščajo 
obstoječi statistični viri (podatki popisa prebivalstva in statistike gradbeništva, v prihodnosti 
tudi podatki iz Registra nepremičnin). Za višino najemnin se trenutno uporabljajo podatki iz 
Ankete o najetih stanovanjih, ki je bila izvedena leta 2003 (podatki se indeksirajo s 
spremembami cen v posameznem letu). Leto, ko je bila anketa izvedena je že zelo oddaljeno 
zato jo je potrebno ponoviti. Uredba zahteva osnovne podatke za najemnine vsakih pet let. 
Vzpostavitev Registra nepremičnin (REN) s katerim lahko identificiramo stanovanja, ki so v 
najemu, to omogoča.  
 
Glavna metodološka razlika od prejšnje izvedbe raziskovanja so viri s katerimi se bo pripravil 
vzorčni okvir: v letu 2003 je bil to popis prebivalstva 2002, s katerim so se detektirali 
najemniki oz. najemna stanovanja; v letu 2009 pa bo glavni vir REN, v povezavi s CRP, za 
katerega pa kakovost še ni znana. Člani sveta so izpostavili problem okoli kakovosti virov in 
priporočajo, da se pripravi kriterije s katerimi se bo ocenilo ali je (oz. kdaj bo) vzorčni okvir 
dovolj kakovosten, da se ga bo lahko uporabilo za vzorec. Predlagajo, da se pogleda še 
druge vire (davčne, druge ankete) in jih primerja. Člani sveta so izpostavili vprašanje tudi 
glede  velikosti vzorca – predlog 5000 najemnih stanovanj zgleda na prvi pogled veliko. 
Predlagajo analizo rezultatov ankete 2003, z vidika ocene primerne velikosti vzorca in 
upoštevanju korelacij med stratumi, stopnjo neustreznosti (ob upoštevanju dejstva, da bodo 
sedaj uporabljeni drugi viri za pripravo vzorčnega okvira) in stopnjo neodgovora, ki se z leti 
povečuje. 
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s metodologijo za Anketo o najemninah, se strinja s 
predlagano metodologijo vendar priporoča  dodatne aktivnosti glede določitve kriterijev za 
oceno kakovosti vzorčnega okvira in presojo glede primerne velikosti vzorca. 
 
3. Letni podatki o proizvodnji železa, jekla in ferozlitin IND-Fe/L (ukinitev) 

Uredbi (ES) št. 48/2004 o jeklu s koncem 2009 preneha veljavnost. Nemčija in nekaj držav, 
ki imajo zaradi velikega pomena svoje jeklarske industrije interese za podaljšanje veljavnosti 
te uredbe, so glasovale za podaljšanje njene veljavnosti in zdaj v zvezi s tem Evropska 
komisija pripravlja uradno pismo. 
V Sloveniji smo na podlagi te uredbe doslej izvajali letno raziskovanje IND-Fe/L, čeprav nam 
zaradi majhnega deleža dodane vrednosti naše jeklarske industrije v primerjavi z EU (0,4 %) 
tega ne bi bilo treba. Morebitno podaljšanje veljavnosti uredbe Slovenije tako ne bi prizadelo. 
Nadomestni podatkovni viri so statistika energetike, okoljska statistka, statistika uvoza – 
izvoza, investicij, letna proizvodna statistika. 
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s predlogom in se strinja z ukinitvijo raziskovanja 
IND-FE/L. 


