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Sektor za splošno metodologijo in standarde 

 
Številka: 007-49/2007 
Datum: 5. 11. 2012   
 
 
 

ZAPISNIK 

 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet - 9. seja 

Zapisal/-a:  Tatjana Novak  
Kraj sestanka:  SURS, Litostrojska 54, Ljubljana  
Datum in ura: 18. 10. 2012, 9:00h – 11:00h    
 
Navzoči: Lea Bregar (EF), Karmen Hren, Mojca Noč Razinger,Tatjana Novak, 

Tomaž Smrekar, Mojca Žitnik, Barbara Kutin Slatnar, Mojca Suvorov, 
Vojko Šegan, Nataša Jokič, Ema Mišič, Nina Češek Vozelj 

Odsotni: Vasja Vehovar (FDV), Iris Rošker, Tomaž Špeh 
Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni, ožji kolegij GD  
 
 
 
Dnevni red:  

1. Raziskovanje o turističnih potovanjih domačega prebivalstva, četrtletno – revizija  
2. Mesečno raziskovanje o prihodku od prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog v industriji 

(IND_PN/M) – predlog za ukinitev spremenljivke nova naročila 
3. Popis kmetijskih gospodarstev 2010, Popis vrtnarstva in ankete o metodah kmetijske 

proizvodnje (informacija ob zaključku projekta)  
 
Povzetek razprave in sklepi: 

 

Raziskovanje o turističnih potovanjih domačega prebivalstva (ČAP), četrtletno – 
revizija  

 
Povzetek:  Razlogi za revizijo so: prilagoditev novim zahtevam uredbe, uporaba novih 
statističnih metod, obvladovanje neodgovora enot, nov način objavljanja podatkov. Glavne 
metodološke spremembe so: vzorčni okvir in vzorčni načrt, vprašalnik, kontrole in 
popravljanje podatkov, statistična obdelava in baza podatkov, imputacije, ocena natančnosti 
in ostali kazalniki kakovosti in objava podatkov.  
 
Razprava: Člani metodološkega sveta so predlagane izboljšave v procesu statistične 
obdelave podprli, še posebej pri vzorčnem okviru (uporaba CRP), glede racionalizacije 
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vprašalnika (sprašuje se le obvezne vsebine in tiste, ki jih uporabniki zares potrebujejo) in 
glede objavljanja podatkov (bolj agregirane tabele). Nekaj dilem je bilo glede definicij, 
razumevanja uporabnikov glede pojma turizem, koncepta turizma (poslovnega in 
zasebnega), enodnevnega izletništva kar kaže na to, kako pomembno je, da so definicije 
jasno in razumljivo zapisane.  
Poudarjen je pomen zrcalnih statistik in uporaba le teh za preverjanje kakovosti rezultatov.  
Izpostavljena je bila problematika različnega pristopa SURS in Eurostat pri izračunavanju 
ocen natančnosti in objavljanje manj zanesljivih ocen. Razlike v načinu objavljanja istih 
podatkov begajo uporabnika, ni pa to raziskovanje edino, pri katerem prihaja do razlik. 
Problem označevanja je evidentno aktualen na SURS. Predlagamo, da na eno od prihodnjih 
sej člani o tej problematiki razpravljamo in s tem, s pogledom od zunaj, prispevamo k 
razpravi, ki bi bila lahko v nadaljevanju opravljena na SURS.  
Anketa ČAP je bila izbrana za izvedbo pilota v okviru projekta »Stroški in napake v uradnih 
anketah«, katerega izvaja FDV v okviru CRP projektov. Člani MS bi se na eni od prihodnjih 
sej želeli seznaniti z ugotovitvami projekta.  
 
Sklep: Metodološki svet podpira predlagane spremembe pri četrtletnem statističnem 
raziskovanju o turističnih potovanjih domačega prebivalstva. Na eno od prihodnjih sej se 
želimo člani metodološkega sveta seznaniti z rezultati projekta FDV »Stroški in napake v 
uradnih anketah«. Člani metodološkega sveta ocenjujemo, da je problematika označevanja 
mer natančnosti za SURS aktualna. Ocenjuje, da je potrebna razprava v okviru SURS in 
predlaga, da se na eni od prihodnjih sej metodološkega sveta o tej problematiki opravi 
razprava.  
 
Mesečno raziskovanje o prihodku od prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog v 
industriji (IND-PN/M) – predlog za ukinitev spremenljivke nova naročila 

 
Povzetek:   Raziskovanje IND-PN/M (mesečno statistično raziskovanje o prihodku od 
prodaje, novih naročilih in vrednosti zalog v industriji) zajema vrednostne podatke o prihodku 
od prodaje industrijskih proizvodov in storitev, prejetih novih naročilih in zalogah dokončane 
in nedokončane proizvodnje. Na podlagi prejetih podatkov o prihodku od prodaje in zalogah 
se izračunava indeks industrijske proizvodnje. Kazalnik nova naročila je bil uveden z 
namenom zgodnjega pokazatelja prihodnje proizvodnje in prihodka od prodaje v industriji. 
Praksa po državah članicah EU je pokazala, da namen kazalnika ni bil dosežen. 
Na pobudo Eurostata je bila ustanovljena delovna skupina, kjer so sodelovale države članice 
EU, z namenom izboljšati kazalnik novih naročil. Ugotovljeno je bilo, da imajo države članice 
zelo raznoliko metodologijo: različne definicije, različno obravnavo neodgovora oz. 
ocenjevanja manjkajočih podatkov, ipd. Države članice so naredile primerjalno analizo med 
gibanjem novih naročil in prihodka od prodaje ter med gibanjem novih naročil in indeksa 
industrijske proizvodnje. Ugotovili so, da indeks novih naročil ne napoveduje bodoče 
industrijske proizvodnje in prihodka, zgolj v omejenem obsegu (tj. po nekaterih posameznih 
dejavnostih SKD2008) lahko napove bodoči prihodek za t+1. Tako ne moremo trditi, da 
kazalnik upravičuje vlogo, ki je bila prvotno zastavljena. Eurostat je z Uredbo No 461/2012 
izločil spremljanje novih naročil v industriji. Ker moramo o spremembah seznaniti tudi 
uporabnike statističnih podatkov, smo jih na izločitev novih naročil predčasno opozorili na 
Sosvetu za statistiko industrije in rudarstva. Kot nadomestni kazalnik novih naročil smo 
uporabnikom predstavili nova naročila, ki jih spremljajo s poslovnimi anketami; korelacija 
med obema kazalnikoma je namreč zelo visoka. Banka Slovenije kasneje ni več vztrajala pri 
ohranitvi novih naročil, pridobljenih z IND-PN/M. 
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Razprava:  V razpravi so člani MS izrazili začudenje nad ugotovitvami. V teoriji je namreč ta 
kazalnik veljal za enega najboljših kazalnikov prihodnje proizvodnje. Lea Bregar je 
komentirala, da očitno ekonomska kriza posega tudi na statistično področje. Kazalnik je 
izgubil na povedni moči, kot odziv na krizo pa statistiki kreiramo nove kazalnike. Ob tem se 
postavlja vprašanje, kaj bo z vrednostjo teh novo nastalih kazalnikov, ko krize ne bo več. 
Zato gre opozorilo v smer konstantnega spremljanja vsebine kazalnikov ter ugotavljanja, ali 
še dosegajo svoj namen. Vsekakor pa člani MS podpirajo zmanjšanje bremen poročevalskih 
enot. 
 
Sklep:  Po seznanitvi s tematiko in razlogi za ukinitev člani metodološkega sveta predlagano 
ukinitev spremenljivke novih naročil podpirajo. 
 
Popis kmetijskih gospodarstev 2010, Popis vrtnarstva in ankete o metodah kmetijske 
proizvodnje (informacija ob zaključku projekta)  

 
Povzetek: Člani metodološkega sveta smo se za konec seznanili z izvedbo Popisa kmetijskih 
gospodarstev 2010, Popisa vrtnarstva in ankete o metodah kmetijske proizvodnje. Barbara 
Kutin Slatnar je pri izvedbi popisa izpostavila: vsebinski obseg raziskovanja je bil izjemno 
velik in kompleksen (kot kaže v prihodnje ne bo lažje); izvedbo terenske faze popisa z 
zunanjim izvajalcem; uporabo administrativnih virov, pripravo predpopisne baze in 
kompleksne postopke pri urejanju podatkov. 
 
Razprava:  Člani MS so pohvalili dobro pripravljen dokument in strnjeno predstavitev. 
Ugotavljajo, da je bila za SURS izvedba popisa z zunanjim izvajalcem zanimiva izkušnja, še 
zlasti z vidika dela, ki je ostalo na SURS. Če bo SURS tudi v prihodnje izvajal zbiranje 
podatkov z zunanjim izvajalcem je smiselno, da bi se ugotovitve te izvedbe ohranile, da se 
naslednjič ne bi ponavljale enake napake. Pomembno je, da se znamo pogajati (z zunanjim 
izvajalcem), da smo pripravljeni tudi na morebitne »negativne kampanje«; da se opravi 
analiza, kaj dati v izvajanje zunanjim izvajalcem in kaj ohraniti na SURS – dejstvo je, da je 
drugače, če se zbiranje izvaja na SURS. Člane MS je zanimalo, ali bo tudi za to raziskovanje 
pripravljeno Poročilo o kakovosti – odgovor je da, predvideno do konca leta 2012. 
Izpostavljeno je bilo tudi področje statistične zaščite vs. objavljanje rezultatov – SURS bo 
verjetno moral začeti razmišljati o drugih tehnikah zaščite.  
 
Sklep:  Člani metodološkega sveta so se z izvedbo Popisa kmetijskih gospodarstev 2010, 
Popisa vrtnarstva in ankete o metodah kmetijske proizvodnje seznanili. Poudarjajo, da za 
kakovostno delo SURS potrebuje stabilne in urejene pogoje.  
 


