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Povzetek razprave in sklepi: 

 

1. Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL): predlog za uvedbo 
novega raziskovanja 

 

Barbara Dremelj Ribič je predstavila predlog za uvedbo novega četrtletnega raziskovanja o 
poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL). Statistični urad RS (SURS) bo skupaj z Banko 
Slovenije (BS) in Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) pristopil k 
večnamenskemu zbiranju istovrstnih podatkov poslovnih subjektov o njihovem 
premoženjsko-finančnem položaju in poslovnem izidu ter s tem povezanih drugih podatkov. 
Zbrani podatki bodo SURS omogočali izračunavanje četrtletnega bruto domačega proizvoda 
(BDP) in pripravo četrtletnih institucionalnih sektorskih računov za nefinančni sektor. SURS 
in BS bosta zbrane podatke uporabljala tudi za analiziranje in izboljšanje skladnosti med 
nefinančnimi in finančnimi institucionalnimi sektorskimi računi. Tako bo mogoče pripravljati 
kakovostne celovite četrtletne institucionalne sektorske račune za Slovenijo, ki jih doslej brez 
teh podatkov ni bilo mogoče zagotavljati. Poleg tega bodo ti podatki osnova za izračun 
kazalnikov poslovanja nefinančnih družb. S tem bo državnim institucijam ter Vladi Republike 
Slovenije omogočeno celovitejše in bolj kakovostno spremljanje ter predlaganje ukrepov 
tekočih gospodarskih politik. Raziskovanje POSL-P/ČL ima pravno podlago v Zakonu o 
državni statistiki in se bo začelo izvajati leta 2011 v okviru Letnega programa statističnih 
raziskovanj.  
Z večnamenskim zbiranjem podatkov na elektronskem vprašalniku bo, po obveznem 
prehodnem obdobju, ko bo SURS zaradi zagotavljanja kakovosti še zbiral podatke tudi s 
četrtletnim statističnim zbiranjem podatkov na vprašalniku NR-PODJ/ČL (Četrtletni vprašalnik 
gospodarskih družb za obračun dodane vrednosti in bruto investicij), le-tega ukinil. 
Raziskovanje POSL-P/ČL je zasnovano na podlagi Slovenskih računovodskih standardov in 
veljavnega kontnega načrta za gospodarske družbe. Letni dodatek (Tabela 5) se bo dodal v 
četrtemu četrtletju in se bo vsako leto spreminjal glede na dogovorjene statistične potrebe. 
Zbiranje statističnih podatkov o poslovanju poslovnih subjektov bo potekalo elektronsko prek 
spletnega portala AJPES, in sicer tako, da bodo zavezanci oz. njihovi pooblaščenci za 
statistično poročanje (npr. računovodski servisi) podatke vnašali preko spletne aplikacije v 
elektronski statistični vprašalnik. 
 
 
Razprava 
Prof. Vehovar se je uvodoma pozanimal, kakšna je vloga SURS pri izvajanju raziskovanja in kako so 
razdeljene vloge med SURS in AJPES pri zbiranju podatkov. Prof. Bregarjeva meni, da ob 
predpostavki, da je zagotovljen strokoven nadzor nad izvajanjem raziskovanja in glede na vse strožje 
kadrovske omejitve SURS pa tudi ob upoštevanju, da SURS nima razvitega sistema elektronskega 
poročanja, da je taka rešitev sprejemljiva.  
Prof. Bregarjeva je izpostavila vsebinsko zahtevnost obrazca za poročevalske enote. Glede na to, da, 
podjetja niso zavezana za vodenje tovrstnih evidenc predvideva, da bo predvsem pri manjših podjetjih 
novo raziskovanje povzročilo precejšnje dodatno breme, predvsem glede na to, da gre za četrtletne 
podatke, narava mnogih podatkov pa je večinoma letna. Karmen Hren je razložila, kako je potekalo 
usklajevanje vsebine vprašalnika, predvsem z željami BS in drugih uporabnikov. Iz sheme bilanc 
zaključnih računov so brisali podatke, ki jih je bilo možno izključiti, poleg tega pa so dodali nekaj stvari, 
ki jih bodo potrebovali za izdelavo nefinančnih sektorskih računov. Izvedli so obiske na terenu pri 
podjetjih in ugotovili so, da ima večina podjetij te evidence dejansko vsaj na četrtletni ravni, tako da naj 
to ne bi predstavljalo problemov.  
Prof. Vehovar se je pozanimal še glede načina izbora enot in glede pričakovanih stopenj odgovora. 
Meni, da 80 % stopnja odgovora ni pretirano visoka in je izpostavil predlog, da se pretehta, ali bi bilo 
ceneje še dodatno spodbuditi enote k poročanju (s tem pridobimo kvalitetnejše podatke) ali pa bi 
povečali vzorec (kar zviša stroške). Tatjana Novak je predlagala, da se pri sodelovanju z AJPES 
zagotovi povraten mehanizem, s katerim bo lahko SURS AJPES posredoval seznam ključnih enot, ki 
jih je potrebno dodatno preveriti ali opomniti.  
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Sklep 
Metodološki svet se je seznanil z vpeljavo raziskovanja in potrjuje predlagane postopke. Ob koncu leta 
predlagamo, da se MS obvesti o napredku pri izvajanju raziskovanja.  
 
 
2. Statistično raziskovanje o nepridobitnih institucijah: raziskovanje z večletno periodiko 
 

Karmen Hren je predstavila predlog za statistično raziskovanje o nepridobitnih institucijah z 
večletno periodiko. Glavni razlog izvedbe statističnega raziskovanja o nepridobitnih 
institucijah je pridobitev dodatnega vira podatkov pri pripravi nefinančnih institucionalnih 
računov za sektor nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG). 
Trenutni razpoložljivi podatkovni vir za NPISG, zaključni računi društev in zaključni računi 
pravnih oseb zasebnega prava, sicer omogoča skoraj celotno pokritje teh enot, vendar pa ne 
prikazuje vseh transakcij, ki so potrebne pri pripravi institucionalnih sektorskih računov za 
nepridobitni sektor.  Zato načrtujemo izvedbo vzorčnega raziskovanja, s katerim bomo zbrali 
manjkajoče podatke za transakcije nepridobitnih institucij, kot so: obresti, najemnine, plačane 
premije in prejete odškodnine iz neživljenjskega zavarovanja ter za raznovrstne tekoče 
transferje (članarine, donacije, podpore) in kapitalske transferje (zapuščine, velika darila, 
velike dotacije, velike donacije in nadomestitve velikih škod) po institucionalnih sektorjih. Na 
ta način bo možno izboljšati sestavo računov za NPISG in posredno tudi drugih sektorjev.  
Leta 2004 in 2005 Statistični urad RS že izvedel Raziskovanje o NPISG, s katerim smo zbrali 
podatke o vseh potrebnih transakcijah. S ponovno izvedbo v letu 2011 želimo pridobiti 
novejše podatke. 
 
Razprava 
Prof. Bregarjeva je opozorila, da je potrebno pri pripravi raziskovanja posebno pozornost nameniti 
temu, da te poročevalske enote niso tako vešče statističnega poročanja. Karmen Hren je pojasnila, da 
imajo podobno izkušnjo tudi od prejšnjih poročanj, vendar ocenjujejo, da je še vedno lažje spraševati 
te družbe, kot pa da bi direktno spraševali gospodinjstva. Podatki, zbrani z raziskovanjem, bodo 
izboljšali kakovost podatkov nacionalnih računov.  
Prof. Vehovar se je pozanimal o velikosti populacije. Karmen Hren je pojasnila, da bo v vzročnem 
okviru 4500 enot, od tega 1000 društev in 3500 pravnih oseb zasebnega prava. Predvidoma bodo 
uporabili velikost vzorca 800, saj gre za relativno majhne zneske in zato potrebujejo več poročevalskih 
enot. Stopnja odgovora je bila v prejšnjih izvedbah okoli 85 %. Mojca Noč Razinger je še omenila, da 
pričakujejo težave s pridobivanjem odgovorov in predvidevajo, da bo smiselno poročevalske enote 
opominjati po telefonu tudi v popoldanskih urah.  
 
 
Sklep 
Metodološki svet se je seznanil z vpeljavo raziskovanja in potrjuje predlagane postopke.  
 
 
3. Statistično raziskovanje o strukturi delovnega časa: dodatne informacije 

Maja Sever je predstavila dodatne informacije o statističnem raziskovanju o strukturi 
delovnega časa, ki je že bilo obravnavano na metodološkem svetu 8.12.2010. Izračunavanje 
statistike opravljenih delovnih ur sledi trem ključnim namenom/potrebam: zagotavljanje 
kratkoročnega kazalnika (STS1); zagotavljanje denominatorja pri izračunavanju indeksa 
stroškov dela (LCI2); izračunavanje produktivnosti v okviru nacionalnih računov (NA3). Iz teh 
dejstev smo izhajali tudi pri oblikovanju metodologije izračunavanja opravljenih delovnih ur v 
okviru študije izvedljivosti na podlagi uporabe že obstoječih podatkovnih virov kot alternative 
postavitvi novega statističnega raziskovanja. Študija izvedljivosti je pokazala, da lahko na 

                                                
1 Short-Term Business Statistics 
2 Labour-Cost Index 
3 National Accounts 
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osnovi integriranja razpoložljivih obstoječih virov s komponentno metodo ocenjevanja 
zagotovimo dovolj zanesljive podatke o opravljenih delovnih urah; pri tem pa velja poudariti, 
da je tovrstna racionalizacija mogoča le ob pretežno stalni kompoziciji podatkovnih virov. 
Kakršnakoli sprememba uporabljenih virov povzroči nujno prilagoditev obstoječe 
metodologije na osnovi še razpoložljivih podatkov, kar pod drobnogled postavlja kakovost 
tovrstnih ocen (na dolgi rok). V gradivu, ki je bilo pripravljeno za ponovno obravnavo na 
metodološkem svetu so predstavili rezultate dodatne analize.  
 
Razprava 
Prof. Bregarjev je menila, da je tudi po dodatni opravljeni analizi stanje glede izvajanja ankete 
podobno. V kolikor SURS ocenjuje, da je raziskovanje možno in njuno izvesti, naj se ga izvede. 
Tomaž Smrekar je predlagal, da se raziskovanje izvede v skladu s predvideno metodologijo, da pa se 
potem za naslednja leta oceni ali še potrebujemo tovrstne podatke in kakšna je dejanska kakovost 
pridobljenih podatkov. Karmen Hren je še dodala, da izkušnje iz nacionalnih računov kažejo, da je 
smiselno opraviti tovrstne ankete o strukturi pojava na vsakih nekaj (5) let. 
Glede na dosedanje dobre izkušnje sodelovanja z AJPES pri elektronskem zbiranju podatkov SURS 
pri omenjenem raziskovanju planira elektronski način zbiranja podatkov preko AJPES. Člani sveta 
ugotavljajo, da odločitev o načinu zbiranja ni v njegovi pristojnosti, zato končno odločitev prepuščajo 
SURS-u.  
 
Sklep 
Metodološki svet ne nasprotuje izvedbi raziskovanja. Odločitev, na kakšen način se bo raziskovanje 
izvedlo pa prepušča SURS-u. 

 

4. Razno 
Na metodološkem svetu se je ponovno pojavila pobuda glede uporabe enotne metodologije 
ocenjevanja stroškov SURS. Člani metodološkega sveta predlagajo, da se na enem izmed prihodnjih 
sestankov pripravi predstavitev na to temo.  
 
Prav tako predlagajo, da se pripravi kratka informacija o izvedbi registrskega popisa prebivalstva in 
kmetijskega popisa.  
 
Naslednja seja metodološkega sveta bo v juniju. 
 
 

Dostop do gradiv  

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


