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Sektor za splošno metodologijo in standarde 

 
Številka: 007-49/2007 
Datum: 30.6.2010  
 
 
 

ZAPISNIK 

 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet - 4. seja 

Zapisal/-a:  Tina Ostrež 
Kraj sestanka:  SURS, Vožarski pot 12, Ljubljana  
Datum in ura: 30. 6. 2010, 13:00  
 
Navzoči: Vasja Vehovar (FDV), Lea Bregar (EF), Tatjana Novak, Mojca 

Suvorov, Mojca Noč Razinger, Vojko Šegan, Boro Nikić, Barbara Kutin 
Slatnar, Mojca Škrlec, Teja Rutar, Polona Špajzer, Damjana Lavrič, 
Tina Ostrež 

Odsotni: Karmen Hren, Mojca Žitnik, Tomaž Smrekar, Tomaž Špeh, Iris Rošker 
Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni    
 
 
Dnevni red:  

1. Anketa o porabi energentov in goriv v zasebnih stanovanjih (APEGG) - raziskovanje z 
večletno periodiko 
2. Mesečno statistično raziskovanje o prodaji kmetijskih pridelkov; sprememba vira za 
podatke o prodaji ribjih proizvodov 
3. Pregled aktivnosti na statističnih raziskovanjih, obravnavanih na prejšnjih sejah 
metodološkega sveta:  

a) Indeks gradbenih stroškov stanovanj (revizija kazalnika) 
b) Anketa o najetih stanovanjih 
c) Revizija mesečnega statističnega raziskovanja o prihodih in prenočitvah turistov - 
TU/M  
 

 

Povzetek razprave in sklepi: 

 

1. Anketa o porabi energentov in goriv v zasebnih stanovanjih (APEGG) - raziskovanje 
z večletno periodiko  
Teja Rutar je predstavila dokumentacijo in izsledke poskusnega anketiranja za novo 
raziskovanje o porabi energentov in goriv v zasebnih stanovanjih. Z namenom izboljšanja 
statistike končne porabe energije po namenu, bo SURS letos izvedel Anketo o porabi 
energije v zasebnih stanovanjih, ki bo temeljila na novi metodologiji. Izvajala se bo v obliki 
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pilotnega projekta. Pri projektu sodeluje tudi Institut Jožef Stefan (IJS – Center za energetsko 
učinkovitost), ki bo pripravil model končne porabe energije po namenih. Predvidoma se bo 
anketa izvajala vsako tretje leto, v vmesnem obdobju pa se bodo uporabljali modeli IJS. 
 
Razprava 
Člani metodološkega sveta so razpravljali o naslednjih problemih:  
- Problemi glede ocene porabe avtomobilov: kako oceniti porabo za avtomobil, ki ga 
anketiranec ne vozi. Dodatna vprašanja za pomoč anketarjev morajo biti strukturirana in 
zapisana.  
- Podatki bodo primerljivi s prejšnjimi anketami, sodelovanje z IJS, ki ima na tem področju že 
dolgoletne izkušnje pa je dodatno zagotovilo, da bodo rezultati ankete prikazali dejansko 
strukturo porabe. 
- Neodgovor: glede na pilotno anketiranje je lahko pričakovati kar precejšen neodgovor in 
potrebno bo pripraviti analizo neodgovorov (tisti, ki ne bodo dosegljivi oz. bodo zavrnili 
anketiranje se lahko pomembno razlikujejo od tistih, ki so privolili v anketiranje). Prof. 
Vehovar je predlagal, da anketar pri objektu, kjer ni uspel vzpostaviti stika označi na 
anketnem listu ali gre za hišo, večstanovanjsko stavbo, velika vila (vnaprej določene, 
standardizirane možnosti). 
  
Sklep: Metodološki svet se je seznanil z raziskovanjem in meni, da so metodološka 
izhodišča dobro pripravljena. Predlaga, da se upošteva priporočila glede obravnave 
neodgovora. 
 
2. Mesečno statistično raziskovanje o prodaji kmetijskih pridelkov; sprememba vira 
podatkov o prodaji ribjih proizvodov 

Barbara Kutin Slatnar je predstavila obravnavano spremembo vira podatkov o prodaji ribjih 
proizvodov. Z mesečnim statističnim raziskovanjem o prodaji kmetijskih pridelkov (KME-
PRO/M) se zbirajo podatki o prodaji kmetijskih pridelkov iz lastne pridelave, poročevalske 
enote pa so podjetja, zadruge in druge organizacije, ki prodajajo kmetijske pridelke izključno 
iz svoje lastne pridelave za nadaljnjo prodajo ali predelavo.  
V raziskovanje KME-PRO/M je vključeno tudi zbiranje podatkov o prodaji ribjih proizvodov – 
akvakultura in iztovor ribjih proizvodov v okviru morskega ribištva, ki je predmet revizije. 
V prihodnje se bodo podatki o prodaji ribjih proizvodov pridobili iz administrativnega vira na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in sicer iz: 

- podatkovne baze za morski gospodarski ribolov - informacijskega sistema za zbiranje 
in upravljanje podatkov o ribištvu (InfoRib) ter  

- podatkovne baze za akvakulturo - centralni register objektov akvakulture in 
komercialnih ribnikov. 

 
Razprava 
Izpostavljena sta bila dva problema:  
- Prof. Lee Bregar je podala splošno pripombo na celoten vprašalnik KME-PRO/M, ki 
zahteva podatek o ceni največ odkupljenih količin. Po njenem mnenju gre za nepotrebno 
obremenjevanje poročevalskih enot. Barbara Kutin Slatnar in Polona Špajzer sta pojansnili, 
da se podatek zbira zaradi zagotovitve ustreznih podatkov (t.j. povprečnih cen), v kolikor bi 
Eurostat od SURSa zahteval drugačen način izračuna povprečne cene kmetijskih pridelkov 
pri pridelovalcih. 
- S predvideno spremembo bo časovna vrsta popolnoma prekinjena. Potrebno bi bilo najti 
povezavo med tema dvema viroma in pripraviti oceno na podlagi obstoječih podatkov. 
Pripravljena bo analiza, ki bo dodana metodološkim pojasnilom, kjer bodo uporabniki 
seznanjeni s temi spremembami. 
 



 

 3/4
 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklep: Metodološki svet se je seznanil s spremembo vira podatkov o prodaji ribjih 
proizvodov.  
 
 
 
3. Pregled aktivnosti na statističnih raziskovanjih, obravnavanih na prejšnjih sejah 
metodološkega sveta 

a) Indeks gradbenih stroškov stanovanj (revizija kazalnika) 
Damjana Lavrič je predstavila napredek pri reviziji kazalnika indeks gradbenih stroškov 
stanovanj, kjer so bile upoštevane pripombe članov metodološkega sveta: 

- Razmerje med stroški dela in materiala: glede na narejene analize oddelek predlaga, 
da ostane povprečje enega leta. Prof. Bregarjeva je ponovno poudarila, da če ni 
utemeljenega razloga, zakaj bi bilo povprečje enega leta boljše, je bolj smiselno, da 
se uporabi povprečje daljšega časovnega obdobja, predlaga obdobje treh let.  

- Stroški storitev: Predlog za računanje gradbenih stroškov stanovanjske gradnje 
vsebuje le stroške dela in stroške materiala, ne pa tudi stroškov storitev. Na predlog 
članov metodološkega sveta so raziskali tudi delež teh stroškov, da bi tako lažje 
ocenili vpliv njihove ne vključitve v skupni indeks. Glede na analizo predlagajo, da se 
ohrani prvotni predlog razdelitve na stroške dela in stroške materiala, saj stroški 
storitev predstavljajo majhen delež, ki ga lahko zanemarimo. Prof. Bregarjeva je 
pogledala gradivo in je opozorila na konceptualno razliko: če eno gradbeno podjetje 
pridobi storitve podizvajalcev je v to vključen celoten paket (delo, material, ddv) – to 
je paket storitve. Meni da verjetno kakšnih resnih sprememb ne bi bilo, vendar pa se 
je potrebno zavedati, da gre za različen koncept in to ustrezno pojasniti tudi 
uporabnikom.   

- Poudariti je potrebno, da je uporabljena proizvodna struktura gradbenih materialov in 
ne dejanska struktura porabljenih rezultatov. Analiza je pokazala, da so bile razlike 
zelo majhne. Pomembno se je zavedati razlik in jih ustrezno komunicirati do 
uporabnikov.  

- Stroški dela na opravljeno uro – dodatno predstavljeno/dopolnjeno v metodoloških 
pojasnilih, pripravljen je bil pregled tuje metodologije in načrt komuniciranja 
sprememb do uporabnikov. 15.7.2010 bo vse to dejansko objavljeno. 

 
Sklep: Metodološki svet potrjuje revizijo raziskovanja. Ob tem metodološki svet še vedno 
priporoča uporabo povprečja treh let pri razmerju med stroški dela in materiala.   

  
 

b) Anketa o najetih stanovanjih (ANS) 
Mojca Škrlec je predstavila povzetek ugotovitev poskusnega anketiranja ANS. Ugotovitve: 
- Anketa o najetih stanovanjih se preimenuje v raziskovanje STANOVANJA 2010, zaradi 
negativnega prizvoka »anket« pri gospodinjstvih. 
- Na osnovi zbranih podatkov s poskusnim anketiranjem sklepamo da so podatki Registra 
nepremičnin za pripravo vzorčnega okvirja dovolj kvalitetni (15%  kontaktiranih stanovanj ni 
več najemniških). 
- Stopnja odgovora pri poskusnem anketiranju je bila nizka - 30%. Obvestilnih pisem ni 
mogoče pošiljati, ker iz Registra prebivalstva lahko pridobimo le podatek o verjetnem 
najemniku, ki ni zanesljiv. Glavna težava anketarjev je vstop v večstanovanjske hiše ker ne 
iščejo konkretne osebe oziroma gospodinjstev, ampak stanovanje (podatek o verjetnem 
lastniku ter verjetnem najemniku je anketarjem le v pomoč pri identifikaciji stanovanja). 
- Predvideno je bilo da bodo vzorčni okvir predstavljala neprofitna in tržna stanovanja. Zaradi 
nizke stopnje odgovora bo raziskava zajela le tržna stanovanja. Za neprofitna stanovanja so 
bili ustrezni podatki zbrani od stanovanjskih skladov.   
- Ker je vprašalnik zelo kratek, je bila večina anket opravljenih pred vrati v stanovanje. Za 
anketarje je zato priročnejša uporaba papirnega vprašalnika.. 
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Razprava 
Prof. Vehovar je opozoril na problematično nizko stopnjo odgovora in ob tem povedal, da ni 
nujno, da je odgovor res tako nizek, saj je dejansko zelo nizka stopnja kontaktiranih oseb, ne 
vemo pa koliko bi bilo še ustreznih med nekontaktiranimi. O kakovosti vira REN na podlagi te 
poskusne ankete težko sklepamo, da je res dober, saj obstaja velika možnost, da je kar 
precejšnje podpokritje kot tudi nadpokritje. Poskusna anketa je bila sicer narejena v Ljubljani, 
kjer je tradicionalno težko vzpostaviti stik s poročevalskimi enotami na terenu. Potrebno bi 
bilo raziskati možnosti za uporabo kakšnega že obstoječega raziskovanja, ki bi bil v pomoč 
pri oceni kakovosti zbranih podatkov (predvsem EU-SILC). 
Metodološki svet predlaga še bolj podrobna navodila anketarjem in redne stike z anketarji. 
Pripraviti bo tudi potrebno tudi načrt, kako pridobiti informacije o nekontaktiranih stanovanjih 
in na podlagi te oceniti razmerje med neustreznimi stanovanji in dejanskim neodgovorom.    
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil z raziskovanjem, razpravljal o problemih in podal 
nekaj konkretnih predlogov.  
 
 

c) Revizija mesečnega statističnega raziskovanja o prihodih in prenočitvah 
turistov - TU/M  

Vojko Šegan je poročal o dosedanjih aktivnostih pri izvajanju revizije mesečnega 
statističnega raziskovanja o prihodih in prenočitvah turistov - TU/M.  
 
Sklep: Člani metodološkega sveta so se seznanili s potekom aktivnosti.  
 
 

Dostop do gradiv  

Gradiva so dostopna na intranetu: 
http://spportal/AktivnostiInPostopki/NacrtovanjeRaziskovanja/Strani/MetodoloskiSvet.aspx  
 


