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ZAPISNIK 

 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet - 7. seja 

Zapisal/-a:  Tatjana Novak  
Kraj sestanka:  SURS, Vožarski pot 12, Ljubljana  
Datum in ura: 8. 6. 2011 od 13:00 do 15:00   
 
Navzoči: Vasja Vehovar (FDV), Lea Bregar (EF), Karmen Hren, Mojca Noč 

Razinger, Iris Rošker, Anka Čerk, Tatjana Novak, Erika Žnidaršič, 
Danilo Dolenc, Darjan Petek, Nuška Brnot, Stanka Intihar, Ana Božič, 
Tatjana Škrbec, Jadranka Tuš, Jerneja Stanišič, Marta Arnež, Brigita 
Vrabič Kek 

Odsotni: Tomaž Smrekar, Tomaž Špeh, Mojca Žitnik 
Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni    
 
 
Dnevni red:  

1. Registrski popis 2011 (informacija) 
2. Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri registriranih fizičnih osebah (ZAP-RFO-D/M) – 

prehod iz razvojnih v redne naloge, začetek objavljanja podatkov  
3. Statistika prostih delovnih mest – revizija, izboljšanje kakovosti na področju zajetja 
4. Anketa o porabi v gospodinjstvih – revizija  
5. Anketa o izobraževanju odraslih – raziskovanje z večletno periodiko 
 
Povzetek razprave in sklepi: 

 

 

1. Registrski popis 2011 (informacija) 

 
Povzetek: Popis prebivalstva je najbolj tradicionalno, najobsežnejše in posledično do sedaj 
tudi najdražje statistično raziskovanje, saj temelji na popolnem zajetju (štetju) vseh popisnih 
enot (prebivalci, gospodinjstva, stanovanja). Popisi so se izvajali periodično (praviloma na 10 
let) s terenskim zbiranjem podatkov. Statistični urad RS je po zgledu skandinavskih držav 
začel že v sedemdesetih letih vzpostavljati registrski sistem zbiranja podatkov, zato so bili v 
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posameznih popisih (predvsem 1991 in 2002) že uporabljeni tudi podatki administrativnih 
virov (predvsem Centralnega registra prebivalstva ter Statističnega registra delovno 
aktivnega prebivalstva). Prehod na popolno registrsko izvedbo popisa v letu 2011 pa je 
omogočil razvoj novih administrativnih virov oz. dopolnitve le-teh z novimi vsebinami: 
vzpostavitev Register nepremičnin (REN) pri Geodetski upravi RS s podatki o stanovanjih; 
informatizacija evidence gospodinjstev, ki jo vodi Ministrstvo za notranje zadeve kot osnovni 
vir podatkov o sestavi gospodinjstev in posledično družin; določitev številke stanovanja v 
večstanovanjskih stavbah in dopolnitev naslovov prebivalcev v Centralnem registru 
prebivalstva (CRP) s številko stanovanja. Najpomembnejših prednosti registrske izvedbe 
popisa so bistveno nižji stroški ter da ni dodatnih obremenitev poročevalskih enot. SURS je 
prvi del priprave popisnih podatkov že zaključil s prvo objavo podatkov o prebivalcih, ki bo v 
prihodnje usklajena s prebivalstveno statistiko. Do konca junija 2011 se načrtuje objava 
podatkov o družinah in gospodinjstvih. Tovrstne podatke bo SURS pripravil na podlagi 
podatkov MNZ o gospodinjstvih s predlogom Zakona o prijavi prebivališča MNZ ukinja 
zbiranje podatkov o razmerjih med člani gospodinsjtva ter prehaja na koncept stanovanjske 
enote (eno stanovanje – eno gospodinsjtvo), kar pa za SURS ni sprejemljivo.   
 
Razprava: Člani metodološkega sveta so pohvalili delo SURS, da se je osredotočil na 
ključne prebivalstvene spremenljivke (prebivalstvene statistike, struktura družin in 
gospodinjstev), da bodo podatki pridobljeni ob velikih prihrankih in ocenjuje, da je za SURS 
to velik dosežek. Čeprav določenih podatkov, ki so bili uporabnikom na razpolago pri 
dosedanjih popisih (narodna pripadnost, veroizpoved) tokrat ne bo, člani metodološkega 
sveta ocenjuje, da s tem SURS ni nič izgubil, ter da se da tovrstne podatke zbrati z drugimi 
instrumenti. Člane metodološkega sveta je zanimalo, ali je tudi tokrat načrtovan t.i. kontrolni 
popis oz. na kakšen način bo opravljena kontrola zajetja. SURS kontrolnega popisa, pri 
katerem bi podatke zbiral na terenu, ne načrtuje. Kontrolo bo opravil na podlagi rezultatov 
večjih anket: ADS, EU-SILC in APG. Glede informacije o najnovejšem predlogu zakona o 
prijavi prebivališča, s katerim bi se ukinil vir informacij o gospodinjstvih pa člani sveta menijo, 
da bi se moral predlagatelj glede tega predhodno uskladiti s SURS. 
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil z izvedbo registrskega popisa 2011 in nekaterimi 
metodološkimi rešitvami in podpira prizadevanja SURS pri zagotavljanju vseh potrebnih 
podatkov; tudi podatkov o gospodinjstvih. 
 
 

2. Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri registriranih fizičnih osebah (ZAP-
RFO-D/M) – prehod iz razvojnih v redne naloge, začetek objavljanja podatkov  

 
Povzetek: Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) že vrsto let izvaja 
statistično raziskovanje Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah (Obrazec 
1-ZAP/M), ki je nasledilo statistično raziskovanje Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih 
osebah v podjetjih, družbah in organizacijah (ZAP/M). Podatki o plačah predstavljajo enega 
izmed najbolj iskanih podatkov SURS, hkrati pa gre za podatke, ki imajo izjemen vpliv na 
državno porabo (predvsem zaradi usklajevanja pokojnin). Gre za vsakodnevno ekonomsko 
in politično aktualne podatke, ki so pogosta tema različnih diskusij. Ker mesečni podatki ne 
vključujejo podatkov o plačah za zaposlene osebe pri registriranih fizičnih osebah, je SURS 
od novembra 2002 do konca leta 2007 izvajal vzorčno raziskovanje Mesečno poročilo o 
izplačanih plačah pri registriranih fizičnih osebah (ZAP-RFO/M). Objavljen je bil le indeks 
plač za zaposlene osebe pri pravnih in fizičnih osebah skupaj. Z novim statističnim 
raziskovanjem Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri registriranih fizičnih osebah (ZAP-
RFO-D/M) nadgrajujemo  prejšnje raziskovanje Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri 
registriranih fizičnih osebah (ZAP-RFO/M). Poleg indeksov bodo objavljeni tudi absolutni 
podatki o povprečnih bruto in neto plačah zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah. 



 

 3/5
 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Objavljanje podatkov bo četrtletno, pravno podlago raziskovanja pa predstavlja Letni 
program statističnih raziskovanj za leto 2011. Podatke zbira Davčni urad Republike Slovenije 
(DURS) z obrazcem REK – 1 (Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega 
razmerja). Gre torej za administrativni vir, kar pomeni, da poročevalske enote ne bodo 
dodatno obremenjene.  

 
Razprava: Člani metodološkega sveta s predlagano metodologijo in predlogom glede 
objavljanja podatkov bistvenih pripomb niso imeli. V razmislek predlagajo, da SURS občasno 
objavi podatke plač pri pravnih osebah in registriranih fizičnih osebah skupaj, v eni publikaciji 
in uporabnike  z ustreznim metodološkim opozorilom opozori na razlike v metodologiji, 
definicijah in konceptih. Karmen Hren predlaga v razmislek tudi skrajšanje roka objave 
podatkov, ko se bo vir stabiliziral in bo objavljanje postalo bolj utečeno. Tako bodo te 
podatke lahko uporabili tudi na nacionalnih računih. 
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s predlogom pri raziskovanju ZAP-RFO-D/M, se 
strinja s predlagano metodologijo in predlogom glede objavljanja podatkov; SURS pa 
predlagajo, da razmisli o skupni objavi podatkov o plačah (tako pri pravnih kot pri 
registriranih fizičnih osebah) vsaj občasno. 
 
 

3. Statistika prostih delovnih mest – revizija, izboljšanje kakovosti na področju 
zajetja 

 
Povzetek: Vir za statistiko prostih delovnih mest je administrativni, SURS podatke pridobiva 
od Zavoda za zaposlovanje, jih obdela po metodologiji EU (cilj je čim boljša uskladitev z 
metodologijo EU), objavi in posreduje Eurostatu. Do leta 2010 smo jih na Eurostat pošiljali na 
osnovi partnerskega dogovora, od leta 2010 pa na osnovi uredb. Predmet revizije je zgolj 
izključenost samozaposlenih oseb  iz zasedenih delovnih mest za celotno obdobje od leta 
2001.  Pridobitev novega vira tj. prejemnikov starševskega nadomestila od leta 2008 dalje, 
nam omogoča, da izločimo tudi te osebe iz zasedenih delovnih mest, v kolikor jih v 
posameznem mesecu zaznamo, da so v delovnem razmerju.  
Posledično bo število zasedenih delovnih mest nekoliko manjše, to pa se bo odrazilo na 
stopnji prostih delovnih mest. Na ta način izboljšujemo skladnost z definicijo in kakovost 
rezultatov. Podatki bodo objavljeni (skupaj s preračuni od leta 2001 dalje) jeseni 2011, 
skupaj z opozorilom o prelomu časovne vrste v letu 2008, ko so uporabljeni tudi podatki o 
prejemnikih starševskega nadomestila.  
Tudi v prihodnje si bo SURS prizadeval k izboljšanju kakovosti na področju zajetja, zato 
načrtuje analizo podatkov IVZ glede daljših bolniških odsotnosti. Informacija, da SURS 
načrtuje objavo revidiranih podatkov, je bila uporabnikom posredovana pri objavi podatkov 
že v letu 2010.  
 
Razprava: Člani metodološkega sveta na predlagano metodologijo nimajo bistvenih pripomb. 
Pohvalno je, da bo SURS objavil preračun celotne časovne serije, skupaj z ustreznim 
opozorilom glede preloma časovne vrste in pravočasno informacijo o načrtovani reviziji, 
skupaj z objavo tekočih podatkov. 
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s predlogom izboljšave kakovosti podatkov pri 
statistiki prostih delovnih mest. 
 
 
 



 

 4/5
 

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Anketa o porabi v gospodinjstvih – revizija  

 
Povzetek: Namen Ankete o porabi v gospodinjstvih (APG) je spoznati raven in sestavo 
osebne porabe v gospodinjstvih ali po posameznih socialno-ekonomskih kategorijah. Podatki 
ankete APG se uporabljajo za izračunavanje uteži za indeks cen življenjskih potrebščin, za 
nacionalne račune ter druge izvedene izračune, povezane s porabo prebivalstva. Podatki se 
zbirajo na terenu z računalniško podprtim anketnim vprašalnikom. Enota opazovanja je 
izbrano samsko ali veččlansko gospodinjstvo. Anketa je kontinuirana, kar pomeni, da 
anketiranje poteka neprekinjeno celo leto. V anketi uporabljamo metodo osebnega intervjuja, 
ki temelji na vprašalniku, ter dnevnike, v katere člani gospodinjstva sami zapisujejo dnevne 
izdatke in kupljene količine življenjskih potrebščin. Gospodinjstva so enakomerno 
porazdeljena skozi leto, izbrano gospodinjstvo sodeluje v anketi 14 dni. Anketiranje poteka v 
dveh delih. Na prvem obisku anketar izpolni vprašalnik in razdeli dnevnike. Na drugem 
obisku pa dnevnike pobere. Anketirana oseba mora biti stara vsaj 18 let. Anketarji pri svojem 
delu uporabljajo prenosne računalnike, kar pomeni hitrejši in natančnejši zajem podatkov. 
APG je vzorčno raziskovanje. Okvir za vzorčenje je Centralni register prebivalstva. V vzorec 
bo izbrano približno 7000 gospodinjstev, periodika ankete še ni dokončno določena, 
načrtovano je na 2 leti, bo pa precej odvisno od finančnih sredstev. Izvedba APG ni 
predpisana v uredbah Evropske Komisije. Eurostat zato zbira podatke iz te ankete na podlagi 
Gentlemen’s Agreement, in sicer vsakih 5 let.  

 
Razprava: V razpravi so bili poudarjeni uporabniški in vsebinski vidiki te ankete. 
Najpomembnejša uporabnika podatkov sta znotraj SURS, in sicer nacionalni računi in cene; 
na sedanji način zbrani podatki jim ne nudijo dovolj kakovostne osnove, oboji namreč 
uporabljajo letne podatke in ne združenih podatkov iz treh let, zato bi potrebovali na letni 
ravni večji vzorec. S povečanjem vzorca se bo povečala kakovost rezultatov; se je pa treba 
zavedati, da se bodo ponderji pri cenah lahko računali le na 2 – 3 leta, za vmesna obdobja 
bo treba delati določene ocene, vendar bodo v letih, ko se bo anketa izvajala, ocene bolj 
natančne (boljše kakovosti). Zavedati se je treba, da so podatki APG tudi osnovni vir za 
izhodiščne analize v gospodarstvu, marketingu in tu bi se dalo še marsikaj postoriti 
predvsem z vidika večje izkoriščenosti podatkov. Preverjanje kakovosti s pomočjo 
kognitivnega testiranja je pravi način, s tem je SURS naredil korak naprej k izboljšanju 
kakovosti vprašalnikov. Priporočajo pa, da se v prihodnje razmisli tudi o tem, da pridobi 
osebe, ki bodo vključeni v kognitivno testiranje izven SURS. Na tak način bo SURS lahko 
dobil še več informacij in boljše rezultate. Sčasoma bo tudi oseb iz SURS-a, ki bi bili pri tem 
pripravljeni sodelovati, zmanjkalo. Člane sveta je tudi zanimalo, kdo na anketo odgovarja: 
tisti, ki največ ve ali kdo drug ter koliko časa traja anketiranje. Z izboljšanjem vprašalnika 
ocenjujemo, da bo povprečno trajanje ankete okoli 60 minut. Člane je tudi zanimalo, koliko 
ljudi na Uradu vnaša dnevnike (približno 5), Koliko je anketarjev, koliko jih imajo druge 
države, ali so kakšne omejitve, koliko anket anketar lahko naredi na dan/teden. Kakšne 
ukrepe smo pripravili za zmanjšanje neodgovora. Člani sveta ocenjujejo, da si mora SURS 
prizadevati k večji uporabi teh podatkov in s tem posledično tudi k večji promociji.  
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s metodologijo Ankete o porabi v gospodinjstvih. S 
predlagano metodologijo se strinja, vendar SURS-u priporoča, da opravi dodatne analize 
glede  vpliva daril, z namenom zmanjševanja neodgovora; in glede ustreznega vzorčnega 
načrta in uporabljenih postopkov uteževanja. Podpira načrtovane aktivnosti SURS k večji 
promociji (prepoznavnosti) rezultatov APG. 
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5. Anketa o izobraževanju odraslih – raziskovanje z večletno periodiko 

 
Povzetek: Namen Ankete o izobraževanju odraslih je ugotoviti, v kolikšni meri so odrasli 
vključeni v katerokoli obliko izobraževanja in na  kakšne načine pridobivajo znanje. Z anketo 
se ugotavlja, kako odrasli ocenjujejo svoje znanje tujih jezikov in rabe računalnika ter v 
kolikšni meri se udeležujejo družbenih in kulturnih aktivnosti, zakaj se udeležujejo 
izobraževalnih aktivnosti ali zakaj se jih ne udeležujejo. Anketa bo glavni vir podatkov za 
področje izobraževanja odraslih, ki dandanes vse bolj pridobiva na pomenu. Rezultate 
ankete, ki so mednarodno primerljivi, bosta objavila tako Statistični urad RS (www.stat.si) kot 
tudi evropski statistični urad – Eurostat. Pravna podlaga za izvajanje ankete so EU uredbe. 
Anketa je vzorčna, okvirna velikost vzorca bo okoli 8600 oseb; anketiranje bo potekalo 
kombinirano, po telefonu in na terenu, jeseni 2011. Del podatkov bo SURS pridobil iz 
obstoječih virov: Centralnega registra prebivalstva (CRP) in Statističnega registra delovno 
aktivnega prebivalstva (SRDAP) in teh ne bo treba spraševati, kar bo vplivalo na dolžino 
anketiranja. Na podlagi dobre izkušnje kognitivnega testiranja vprašalnika pri APG, bo ta 
metoda izvedena tudi pri tej anketi. 

 
V razpravi: Člane metodološkega sveta je zanimalo, koliko časa traja anketiranje (40 minut,  
odvisno je od tega, koliko se posamezna oseba izobražuje; če se ne, potem je čas 
anketiranja od 15 – 20 minut). Za člani metodološkega sveta je bilo zanimivo tudi dejstvo, da 
so anketiranci pripravljeni odgovarjati toliko časa po telefonu,d a prej ne odložijo. V prejšnji 
izvedbi ankete se telefonski način anketiranja ni pokazal kot problematičen; ocena nosilk 
raziskovanja je, da vprašanja niso občutljiva ter da anketiranci o takšni problematiki radi 
»razpravljajo«. Je pa bila stopnja odgovora v letu 2007 nižja od pričakovane, vendar se to 
pripisuje drugim dejavnikom. V letu 2007 je bila večina terenskih anketarjev študentov, 
fluktuacija je bila izredno velika, saj so jih do konca anketiranja praktično vse zamenjali. Zato 
se tokrat načrtujejo dodatne aktivnosti za komuniciranje s terenskimi anketarji; prav tako pa 
se načrtuje, da bi poskusili dobiti izkušene anketarje (vsaj večino med njimi). Člani sveta so 
ponovno izpostavili problem pristranosti zaradi neodgovora pri anketah in predlagajo (velja, 
na splošno za vse ankete, ne samo za to) SURS, da razmisli o aktivnosti, s katerimi bilo od 
tistih, ki na ankete ne odgovarjajo, dobili še nekaj dodatnih informacij. Glede vsebine so člani 
sveta razpravljali o tem, da se lahko s to anketo zbere informacije o tem, v kakšnem obsegu 
in na kakšen način se uporablja IKT v izobraževanju in v kolikšnem obsegu se odrasli 
izobražujejo s pomočjo e_izobraževanja. S predlaganim vprašalnikom te podatke ne bo 
možno pridobiti, zato predlagajo SURS, če je še možno, da razmisli o dopolnitvi vprašalnika 
v delu, ki vključuje to vsebino. Zavedati se je treba, da bo naslednja možnost pridobiti 
kakovostne informacije, ki so za izobraževanje odraslih velikega pomena, šele čez pet let.  
 
Sklep: Metodološki svet se je seznanil s metodologijo Ankete o izobraževanju odraslih. S  
predlagano metodologijo se strinja, priporoča pa SURS, da razmisli o dopolnitvi vprašalnika 
glede uporabe IKT v izobraževanju in razširjenosti e_izobraževanja. 
 

 
 


