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ZAPISNIK METODOLOŠKEGA SVETA 

 

 

Tema sestanka:  Metodološki svet - 5. seja 

Zapisal/-a:  Tina Ostrež 

Kraj sestanka:  SURS, Vožarski pot 12, Ljubljana  

Datum in ura: 8. 12. 2010, 12:30  

 

Navzoči: Vasja Vehovar (FDV), Lea Bregar (EF), Tatjana Novak, Mojca Noč 
Razinger, Tomaž Smrekar, Vojko Šegan, Boro Nikić, Tomaž Špeh, 
Gregor Zupan, Miran Žavbi, Maja Sever, Mojca Žitnik, Iris Rošker, Tina 
Ostrež 

Odsotni: Karmen Hren, Erika Žnidaršič, Nika Katnič 

Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni    

 

 

Dnevni red:  

1. Statistično raziskovanje o strukturi delovnega časa - raziskovanje z večletno periodiko 
2. Statistično raziskovanje o zmogljivostih in prometu v marinah - predlog za ukinitev 
3. Statistično raziskovanje o poštnih storitvah - predlog za ukinitev 
4. Raziskovanje o uporabi informacijske tehnologije v podjetjih - ukinitev poročanja za 

mikropodjetja 
5. Mesečno statistično raziskovanje o prevozu potnikov z žičnicami - revizija 

 
 



 

 2/6
 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Povzetek razprave in sklepi: 

 

1. Statistično raziskovanje o strukturi delovnega časa (ZAP-SDČ/3L) - raziskovanje z 
večletno periodiko 

Predmet obravnave je novo statistično raziskovanje o strukturi delovnega časa (ZAP-
SDČ/3L), ki naj bi se izvajalo na vsake tri leta. Namen tega statističnega raziskovanja je 
spremljanje podatkov o obsegu in celostni strukturi delovnega časa zaposlenih oseb pri 
pravnih in registriranih fizičnih osebah, registriranih za opravljanje dejavnosti na ozemlju 
Republike Slovenije. Z raziskovanjem se želi zbrati podatke o strukturi porabe delovnega 
časa (po vrsti (ne)opravljenih in (ne)plačanih urah) po posameznih četrtletjih opazovanega 
obdobja, in sicer glede na dejavnost (SKD 2008), regijo (NUTS 2 oziroma 3), vrsto 
poslovnega subjekta (pravne oziroma registrirane fizične osebe), vrsto delovnega časa (polni 
oziroma krajši od polnega). Raziskovanje bi se izvajalo prek elektronskega vprašalnika prek 
AJPES. 

 
Razprava  

V razpravi so člani metodološkega sveta imeli mnogo pomislekov, ki so se nanašali 
predvsem na upravičenost uvedbe novega raziskovanja. 

Raziskovanje sicer nima neposredne pravne podlage na evropski ravni (EU uredbe), ima pa 
pravno podlago v Letnem programu statističnih raziskovanj za leto 2011. Podatki pridobljeni 
na podlagi tega raziskovanja so pomembni za izboljšanje kakovosti drugih virov, kateri so 
podvrženi uredbam EU (Indeks stroškov dela, kratkoročni kazalniki (STS) na področju 
opravljenih delovnih ur, ocenjevanje delovnih ur na nacionalnih računih), prav tako pa člani 
ocenjujejo, da so pomembni in zanimivi za javnost. Prof. Bregarjeva  je  še poudarila, da so 
predvsem pomembni pri računanju produktivnosti, v takem primeru pa bi potrebovali podatke 
vsaj na 2-mestni ravni SKD, kar trenutno ni predvideno, vsaj ne za objavo.  

Člani so se strinjali, da gre za dodatno obremenitev poročevalskih enot in se spraševali ali je 
zdaj res primeren čas za uvajanje takšnega raziskovanja glede na vse potrebe po 
racionalizaciji kadrov in financ.  

Prof. Vehovar je izpostavil, da pogreša primerjavo, kako so se s takšnim problemov soočile 
druge (predvsem majhne) članice EU in če obstajajo tovrstna raziskovanja tudi drugje. 
Predlagal je v premislek ali bi lahko tovrstne podatke izpeljali iz ADS. V kolikor res ni mogoče 
izpeljati iz ADS predlaga, da se vprašanja doda kot dodatni modul kakšni drugi raziskavi ali 
pa da se na nekaj enotah opravi testiranje v samem podjetju kakšne evidence imajo in koliko 
v realnosti res odražajo dejansko opravljene ure.  

 

V kolikor bi se za raziskovanje odločili se s predlagano metodologijo načeloma strinjajo, 
pomisleki so bili izraženi predvsem: 

- Glede velikega časovnega zamika pri zbiranju podatkov (predvidoma septembra 2011 za 
referenčno leto 2010). Za velika podjetja tovrstne evidence niso problem, večji problem pa so 
za srednja in mala podjetja in tam lahko pride do odklanjanja poročanja oz. slabe kakovosti 
podatkov. Člani so predlagali, da bi izbrane poročevalske enote vnaprej obvestili, da bodo 
vključeni v poročanje in se bodo lahko na to pripravili.  
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Dobro je potrebno opredeliti cilje in namen raziskovanja in temu ustrezno prilagoditi velikost 
vzorca. V kolikor bodo podatki dostopni samo na agregatni ravni je škoda izvajati takšno 
raziskovanje, saj bo uporabnost podatkov zelo omejena.  

Poleg tega pa je potrebno premisliti ali je res potrebna 3-letna periodika ali bi bilo morda 
dovolj že 5-letna periodika.  

Prof. Bregarjeva je opozorila na pomembno konceptualno zadevo, ki jo bo potrebno ustrezno 
posredovati tudi uporabnikom: pri raziskovanju ne gre za raziskavo o izrabi delovnega časa – 
saj ne bomo zbirali podatke o tem kako je bil konkretno delovni čas izrabljen – temveč zgolj 
čas, ki je bil zabeležen kot delovni čas. Gre torej za uradno (evidenčno) strukturo delovnega 
časa, ne vemo pa kaj se je dejansko v tem času naredilo. 

 

Sklep 

Metodološki svet je ob razpravi sprejel naslednja priporočila: 

- Metodološki svet ima pomisleke glede upravičenosti zbiranja tovrstnih podatkov glede 
na trenutno ekonomsko situacijo. Zato predlaga, da se:   

o Pripravi konkretna ocena stroškov uvedbe takšnega raziskovanja.  

o Pregleda naj se, kako so to rešili v drugih (majhnih) državah. 

o Razmisli naj se ali bi bilo možno zbrati te podatke na bolj racionalen način, kot 
dodaten modul pri kakšni drugi raziskavi ali pa izpeljati iz ADS.  

o Predlaga, da se opravi kognitivna analiza na nekaj podjetjih in se preveri 
kakšno obremenitev bi tak vprašalnik predstavljal? 

- V kolikor se vseeno odloči za raziskovanje ima metodološki svet resne pomisleke 
glede velikega časovnega zamika pri zbiranju podatkov. Pred dokončnim zbiranjem 
podatkov naj se ponovno pretehta velikost vzorca glede na namen zbiranja.  

 
 
2. Statistično raziskovanje o zmogljivostih in prometu v marinah (TU-MARINE) - 

predlog za ukinitev 

S statističnim raziskovanjem TU-MARINE spremljamo obiskanost marin v Sloveniji, in sicer 
ugotavljamo število privezov v marini in gibanje (dinamiko) obiskovanja. Za to raziskovanje, 
poleg letnega programa statističnih raziskovanj, ne obstaja pravna podlaga. Na podlagi 
analize uporabnikov ni bilo zaznanih uporabnikov. Predlog bo obravnavan na prihodnjem 
statističnem sosvetu (decembra 2010). Zaradi odprave administrativnih ovir, zmanjševanja 
stroškov in bremena poročanja podjetij (OAO) predlagamo, da bi prenehali zbirati te podatke.  

 
Razprava  
- Člani metodološkega sveta so bili mnenja, da gre za razmerje med resorno in uradno 
statistiko in v tem primeru gre za resorno statistiko in zato tudi ni posebnega povpraševanja 
pri uporabnikih. 
- Pri objavi podatkov za 2010 je potrebno uporabnike obvestiti, da podatki v prihodnje ne 
bodo več objavljeni.  
- Prof. Bregar je kot uporabnika izpostavila izdelavo satelitskih računov turizma in predlagala, 
da se poročevalskim enotam sporoči, da bodo občasno kontaktirane v ta namen.  
 
Sklep 
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Potrebno je pridobiti še mnenje pristojnega statističnega sosveta. Metodološki svet podpira 
ukinitev raziskovanja.  
 
 
3. Statistično raziskovanje o poštnih storitvah (KO-POŠ/M) - predlog za ukinitev 
Raziskovanje KO-POŠ/M (Mesečno statistično raziskovanje o poštnih storitvah) združuje dve 
nekdanji statistični raziskovanji: mesečno o obsegu univerzalne poštne storitve in letno o 
poštnem omrežju. Kot sedaj edini aktivni izvajalec univerzalne poštne storitve podatke 
sporoča le Pošta Slovenije d.o.o. V  četrtletni  oziroma letni periodiki uporabnike seznanjamo  
s številom opravljenih poštnih pošiljk  (po vrstah pošiljk) in s številom poštnih enot (po 
regijah). Za to raziskovanje, poleg letnega programa statističnih raziskovanj, ne obstaja 
pravna podlaga. Na podlagi analize uporabnikov ni bilo zaznanih uporabnikov. Zaradi 
odprave administrativnih ovir, zmanjševanja stroškov in bremena poročanja podjetij (OAO) 
predlagamo, da bi prenehali zbirati te podatke. 

 
Razprava 
V razpravi je prof. Bregarjeva poudarila, da se strinja s predlagano ukinitvijo, vendar poleg 
tega poudarila, da gre za spremljanje statistike storitev, ki je še vedno precej problematično 
področje in bo potreben še nadaljnji razvoj in strategija na področju razvijanja teh statistik. 
Dolgoročno je potrebno imeti v mislih, da so poštne storitve postale veliko več kot to in se bo 
potrebno vprašati kako zajeti širok nabor storitev, ki niso zgolj pošta.   
 
Sklep 
Metodološki svet podpira ukinitev raziskovanja in ob tem opozarja, da je potrebno imeti 
dolgoročno strategijo na področju storitev. 

 
 

4. Raziskovanje o uporabi informacijske tehnologije v podjetjih (IKT-PODJ) - ukinitev 
poročanja za mikropodjetja 

Raziskovanje IKT-PODJ Statistični urad RS izvaja po priporočilih Eurostata na podlagi 
enotnega modelnega vprašalnika, zato so rezultati mednarodno primerljivi. Po uredbi  (ES) 
št. 808/2004 smo zavezani posredovati podatke za podjetja z najmanj 10 ali več zaposlenih 
oseb. Ob vzpostavitvi raziskovanja leta 2004 smo v okvir opazovanja vključili tudi 
mikropodjetja. Spremljanje teh podjetij omenjena uredba obravnava kot opcijsko. Leta 2010 
so bila mikropodjetja, zaradi vključitve vprašanj o stroških nabave in investicij v IKT in 
posledično velikega bremena, izključena iz okvira raziskovanja IKT - PODJ.   
Predlagamo, da se mikropodjetja izključijo iz rednega, letnega raziskovanja IKT-PODJ tudi v 
nadaljnje in se razmisli o vključitvi raziskovanj za mikropodjetja na določeno število let (npr. 5 
let oziroma glede na ostale obremenitve, kot so posebni granti ali ad-hoc raziskovanja). Tako 
bi se pridobili podatki o napredku pri uporabi IKT v mikropodjetjih in se hkrati ne bi pretirano 
obremenjevalo teh enot. 
 
Razprava 
Člani metodološkega sveta so bili do določene mere presenečeni glede predloga ukinitve 
poročanja za mikropodjetja, vendar so se po razpravi strinjali s predlaganimi spremembami, 
saj se s tovrstnim poročanjem pojavlja veliko problemov. Za mikropodjetja je vprašalnik 
postal prezahteven, saj običajno ne zaposlujejo posebnih strokovnjakov s področja IKT, 
velikokrat pa ta del svojih aktivnosti prenesejo na zunanje podjetje. Glede na to, da je v 
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Sloveniji populacija teh podjetij velika jih je vzorcu kar 45 % in je s pridobivanjem teh 
odgovorov veliko dela, poleg tega pa je ocenjeno, da je kakovost teh podatkov slaba.  
 
Člani metodološkega sveta so se strinjali, da bi bilo dobro anketirati ta podjetja vsakih nekaj 
let (npr. 5 let), saj je večina aktivnega prebivalstva zaposlena v tovrstnih podjetjih in gre za 
pomembne generatorje gospodarstva. Vprašalnik bi moral biti kratek in vsebovati le osnovna 
vprašanja.  
 
Sklep 
Metodološki svet se strinja z ukinitvijo poročanja za mikropodjetja in predlaga, da se z 
večletno periodiko izvede kratka anketa, s katero bodo pridobljeni osnovni podatki o 
značilnostih uporabe IKT v mikropodjetjih. 
 
 
5. Mesečno statistično raziskovanje o prevozu potnikov z žičnicami (TR-ŽIC/M) - 

revizija 

Združenje slovenskih žičničarjev (GZS) in Ministrstvo za promet – Direktorat za železnice in 
žičnice sta že večkrat izrazila željo po spremljanju t.i. turističnega vidika žičniškega prometa. 
Trenutno na SURS spremljamo samo transportni vidik, kar pomeni, da štejemo potnike, ki so 
bili prepeljani z žičnicami. Če se je obiskovalec v enem dnevu peljal npr. 10 krat z žičniško 
napravo, štejemo to kot 10 prepeljanih potnikov. Po turističnem vidiku bi bilo potrebno 
spremljati število obiskovalcev/smučarjev, ne glede na to, kolikokrat so uporabili eno ali več 
žičniških naprav. Podatek o številu obiskovalcev bi lahko uporabili tudi na SURS in sicer na 
oddelku za cene življenjskih potrebščin (izračun uteži) in sektorju za nacionalne račune 
(izračun satelitskih računov za turizem).  

S pomočjo uvedbe novega vprašalnika, ki se bo nanašalo na žičniško središče bomo iz 
sedanj 222 zmanjšali število poročevalskih enot na 68. Ob upoštevanju praga in dejanske 
aktivnosti žičničarskih središč, bi lahko zmanjšali število poročevalskih enot na približno 20. 
S tem bi močno zmanjšali tako obremenitev poročevalskih enot, kot tudi stroške SURSa. 

 
Razprava  

Prof. Bregarjeva je poudarila, da predlagana revizija predstavlja pomemben prispevek k 
razvoju statistike turizma. Tudi ostali člani metodološkega sveta so se strinjali, da gre za 
dober predlog prenove raziskovanja in racionalizacije virov.  

 
Sklep 

Metodološki svet podpira predlagano revizijo raziskovanja. 

 

 

6. Razno 
Naslednja seja bo predvidoma zadnji teden v marcu (okvirno med 28.3. do 1.4. 2011). 
 
 

Dostop do gradiv  

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

 


