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Dnevni red:  

1. Metodologija za računanje indeksov gradbenih stroškov stanovanj iz že obstoječih 
statističnih podatkov (revizija kazalnika) 
2. Predlog za ukinitev statističnega raziskovanja GRAD-TUJINA zaradi prehoda uporabnikov 
na druge vire podatkov 
 
Povzetek razprave in sklepi: 

 

1. Metodologija za računanje indeksov gradbenih stroškov stanovanj iz že obstoječih 
statističnih podatkov (revizija kazalnika) 

Iris Rošker je uvodoma predstavila gradivo in izpostavila razloge za revizijo raziskovanja na 
SURS-u. Indekse gradbenih stroškov je doslej SURS za objave podatkov, za 
pošiljanje na Eurostat in za deflacioniranje indeksov vrednosti opravljenih gradbenih 
del prevzemal od GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, ki 
te indekse računa že vse od leta 1972. Leta 2003 je bila na GZS v sodelovanju s 
SURS skladno z zahtevami Eurostata vzpostavljena nova metodologija za 
spremljanje teh indeksov. Zaradi potrebe po posodobitvi metodologije, predvsem kar 
se tiče zajema enot, spremljanja novih materialov in storitev, ter problemov s 
poročanjem podjetij, ki niso več hotela GZS brezplačno pošiljati podatkov, so v letu 
2008 potekali pogovori med GZS in SURS za sklenitev pogodbe, vključno s plačilom 
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za izračune ter za posredovanje podatkov1. Zaradi previsoke cene in večjega 
nadzora nad metodologijo izračunov je bila po metodološkem kolegiju 22. 10. 2008 
ustanovljena medsektorska skupina za izračun gradbenih stroškov na SURS in 
sprejet njen delovni načrt. Namen skupine je bil pregledati obstoječe vire podatkov 
na SURS in ugotoviti primernost njihove uporabe za omenjeni izračun. 
 
V razpravi so člani metodološkega sveta podprli predlagane aktivnosti metodoloških 
sprememb, saj predlog za izračun kazalnika na SURS-u predstavlja prednost, 
predvsem glede transparentnosti metodologij. V razpravi so bila izpostavljena 
nekatera vprašanja, ki potrebujejo dodatna pojasnila/razjasnitve:  
���� Pri uteževanju med stroški dela in materiala prihaja v letih od 2000 do 2008 do 

zanimivih preobratov, ki odsevajo trenutno ekonomsko stanje (zamrznitev plač). 
Podobni pojavi se bodo pojavljali tudi v prihodnje in potrebno bo pozorno 
spremljati zakonodajo na tem področju in paziti na morebitne vplive (npr. 
izpostavljen je bil pred kratkim sprejet Zakon dvigu minimalne plače in njegove 
posledice, ki se bodo izrazito kazale prav v dejavnostih kot je gradbeništvo). V 
izogib takšnim dogodkom bi bilo potrebno razmisliti (in opraviti analizo) ali bi bilo 
morda bolje vzeti povprečje treh let.  

���� V izračun indeksa so poleg stroškov dela in materiala vključeni tudi stroški 
storitev, ki v sedanjem predlogu niso vključeni. Treba bi bilo oceniti, kakšen je 
delež  storitev v skupnem strošku, ali je delež zanemarljiv oz. kakšen je vpliv 
nevključitve tega dela v skupni indeks.  

���� Iz gradiva ni jasno na kakšen način so pri stroških materiala določene uteži med 
vključenimi materiali, kateri materiali so vključeni in koliko različnih. Glede na to, 
da se za izračun uporablja indeks proizvajalčevih cen, je pomembno ali je kot 
utež za vključene materiale uporabljena struktura proizvodnje gradbenih 
materialov ali je uporabljena dejanska poraba gradbenih materialov za izgradnjo 
določenega tipa stavbe. Prof. Bregarjeva je predstavila, da metodologija GZS 
temelji na primerjavi tipskih gradenj (stavba z dvigalom in stavba brez dvigala) in 
se na podlagi tega računa indeks. Smiselno bi bilo premisliti ali bi SURS lahko 
uporabil podobno metodologijo oz. pretehtati prednosti in slabosti obeh.  Člani 
metodološkega sveta predlagajo razmislek, da se občasno preveri kakšna je 
dejanska struktura porabljenih materialov za določeno tipsko stavbo.  

���� Pomembno je tudi premisliti, kako je obravnavana sprememba kakovosti 
materiala, ki je vključen v indeks (dvig kakovosti materiala lahko vpliva na višjo 
ceno, ki pa se v samem indeksu ne bi smela odražati). 

���� V delu, ki se nanaša na stroške dela iz gradiva ni bilo jasno ali so uporabljeni 
podatki o opravljenih urah ali o stroških dela na opravljeno uro (slednji bi bil glede 
na priporočila Eurostata bolj primeren vir podatkov).   

���� Glede na to, da je urad zavezan poročati Eurostatu tudi metodološke dokumente 
STS sources, bi bilo dobro na tej podlagi tabelarično prikazati, kakšno 
metodologijo uporabljajo drugi statistični uradi in s tem pripraviti pregled prakse 
drugih držav  na tem področju.  

���� Izpostavljeno je bilo, da ima kazalnik GZS-ja med uporabniki dolgoletno tradicijo 
in zato bo ob uvedbi novega SURS-ovega kazalnika potrebno dobro pripraviti 

                                                
1 GZS naj bi SURSu zaračunala 800 € + DDV mesečno, to pa brez vsake specifikacije stroškov. Menili 
smo, da je ta cena previsoka, še zlasti ker GZS te podatke trži tudi preko svoje četrtletne publikacije, 
katere letna cena je 60 €.  
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komuniciranje z uporabniki. Poleg že predvidenih kanalov komuniciranja z 
uporabniki (Prva objava, sosvet, Eurostat, novica na spletu …) je smiselno 
premisliti tudi o dodatnih, direktnih načinih komuniciranja s ključnimi uporabniki 
podatkov (dopis). 

���� Pri pripravi objave rezultatov je potrebno posebno pozornost posvetiti pripravi 
dobrih metodoloških pojasnil, da bo uporabnikom podatkov jasno, da indeks 
gradbenih stroškov stanovanj dejansko meri gibanje cen oz. stroškov, ki 
nastanejo pri gradnji novih stanovanj, ne pa tudi količin, kot bi lahko napačno 
domnevali. Lahko bi bilo namreč zavajajoče, če bi smatrali, da kazalnik kaže 
spremembo cen in količin, proizvedenih v dejavnosti gradbeništva. To je potrebno 
dobro in natančno opredeliti v metodoloških pojasnilih, da ne bi prihajalo do 
nepotrebnih nesporazumov, kar bi potem vplivalo tudi na ugled SURS-a.    

���� Predlagano je bilo, da se relativno hitro po objavi rezultatov pripravi tudi poročilo o 
kakovosti, saj je to dodatna, pomembna informacija za uporabnike, kakšni so 
podatki. Tam bo redno predstavljena tudi skladnost med novim SURS-ovim 
indeksom in obstoječim indeksom od GZS-ja.  

 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s predlogom o izračunu kazalnika indeksa gradbenih 
stroškov stanovanj in podpira aktivnosti SURS-a pri doseganju bolj transparentne 
metodologije.  
Metodološki svet predlagane revizije metodologije ni mogel potrditi, ker na seji ni bilo možno 
dobiti odgovorov na nekatera zastavljena vprašanja, zato predlaga, da SURS:  

- pregleda opozorila metodološkega sveta v delih, ki v gradivih niso bila jasna 
(uporaba podatkov opravljenih ur ali stroški dela na opravljeno uro; ponderacija uporabljenih 
materialov pri indeksu cene materialov; vpliv spremenjene kakovosti na ceno materialov – ta 
del bi moral biti iz cene izključen);  

- opravi analizo glede dinamike ponderiranja posameznih komponent indeksa: stroški 
dela, materiala, storitev) in vpliva nezajete komponente storitev; 
       - in o izsledkih poroča na naslednji seji metodološkega sveta.  
Metodološki svet predlaga SURS, da pripravi pregled uporabljenih metodologij izračunavanja 
tega indeksa po državah na tem področju, do naslednje seja metodološkega sveta. 
Metodološki svet SURS priporoča posebno pozornost pri pripravi metodoloških pojasnil in pri 
načinih sporočanja novosti uporabnikom ter predlaga pripravo standardnega poročila o 
kakovosti.  
 
 
2. Predlog za ukinitev statističnega raziskovanja GRAD-TUJINA zaradi prehoda 
uporabnikov na druge vire podatkov 

V okviru akcije Ministrstva za javno upravo (MJU) za odpravo administrativnih ovir (OAO) 
smo na raziskovanju, izvedenem z vprašalnikom GRAD-TUJINA, sprva začeli zmanjševati 
periodiko in ob tem intenzivno analizirali posledice in spremljali zahtevke uporabnikov. 
Izkazalo se je, da večina uporabnikov tovrstne podatke že pridobiva od Banke Slovenije, 
razen GZS-Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala (GZS- ZG IGM). 
Organizirali smo sestanke in tudi tega uporabnika preusmerili na uporabo podatkov od 
Banke Slovenije. Tako je statistično raziskovanje GRAD-TUJINA odslej postalo nepotrebno 
in zaradi odprave administrativnih ovir, zmanjševanja stroškov in bremena poročanja podjetij 
(OAO) predlagamo, da bi samo še dokončali izvedbo raziskovanja GRAD-TUJINA za l. 2009, 
ki pravkar poteka, nato pa bi prenehali zbirati te podatke. 
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s predlogom in se strinja z ukinitvijo raziskovanja 
GRAD-TUJINA. 


