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Številka: -  
Datum: - 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet – 11. seja 

Zapisal/-a:  Tatjana Novak 

Kraj sestanka:  SURS, Litostrojska 54, Ljubljana 

Datum in ura: 10. 10. 2013 od 12:00 – 14:00h  

 

Navzoči (člani sveta): Tatjana Novak, asist. dr. Rok Blagus,  prof. dr. Valentin Bucik, prof. dr. Lea 
Bregar, mag. Karmen Hren, prof. dr. Katarina Košmelj, prof. dr. Matjaž 
Omladič, prof. dr. Sašo Polanec, Tomaž Smrekar, prof. dr. Vasja Vehovar  

Odsotni: - 

Ostali navzoči:  Miran Žavbi, Maja Sever, Erika Žnidaršič, Alenka Škafar Božič, mag. Vojko 
Šegan, Danijela Maver, Barbara Kutin Slatnar, Andrejka Smukavec, mag. 
Tina Steenvoorden, Boro Nikić, mag. Bojan Vovk, dr. Mojca Noč Razinger (vsi 
SURS), Darja Lavtar (IVZ) 

Zapisnik prejmejo:          vsi vabljeni, kolegij GD  

 
 
Dnevni red:  

1. Spremembe v članstvu metodološkega sveta in pri Navodilu o postopku preverjanja in odobritvi 
metodologij statističnih raziskovanj in izvajanja posameznih faz splošnega statističnega procesa 
ter o postopku ukinitve statističnih raziskovanj  

2. Statistično raziskovanje o stroških dela (ZAP-RSD) - raziskovanje z večletno periodiko (Miran 
Žavbi) 

3. Mesečno in letno statistično raziskovanje o cestne javnem linijskem prevozu (TR-CES-P/M in TR-
CES-P/L) - revizija raziskovanja (Alenka Škafar Božič) 

4. Statistično raziskovanje o porabi pesticidov v kmetijstvu (KME-PESTR) - novo raziskovanje 
(Danijela Maver) 

 
 
Povzetek razprave in sklepi: 

V uvodu je Tatjana Novak na kratko povzela bistvene novosti v Navodilu in spremembah članstva 
metodološkega sveta. Glavna sprememba je v sestavi članstva, sedaj je več zunanjih članov in manj 
članov iz SURS. Še vedno ostaja, da se obravnavajo metodologije novih raziskovanja in raziskovanj, 
ki so predmet večjih revizij (določeno je tudi, kaj je večja revizija: bistvena sprememba v metodah, v 
virih – podatkovnih in drugih; in v obsegu objavljanja). Svet obravnava tudi predlog ukinitev statističnih 
raziskovanj, tako kot je bilo tudi do sedaj. V prihodnje bo svet obravnaval tudi posamezne faze 
splošnega statističnega procesa (npr. zbiranje, urejanje, objavljanje manj in ne natančnih ocen). 
Podrobneje so določeni tudi postopki, za uvrstitev gradiva na sejo, to je pomembno za sodelavce 
SURS. Svet poda mnenje o ustreznosti predlaganih metodologij, katerega obravnava kolegij 
generalne direktorice SURS. 

 
Statistično raziskovanje o stroških dela (ZAP-RSD) - raziskovanje z večletno periodiko 

 
Povzetek: Glavne značilnosti raziskovanja o stroških dela: 
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• Namen raziskovanja je delodajalcem in načrtovalcem ekonomske politike zagotoviti podatke o 
stanju in spremembah na področju stroškov dela na slovenskem trgu dela.  

• Izvaja se v skladu z uredbami in predpisi EU s tega področja, na 4 leta.  
• Rezultati podajajo vpogled v višino in sestavo stroškov dela, kažejo vpliv posameznih 

zakonskih sprememb na višino in sestavo stroškov dela, ki jih ima delodajalec z 
zaposlovanjem, in zagotavljajo primerjavo med stroški dela na slovenskem trgu dela in stroški 
dela na mednarodnih trgih dela, predvsem pa na trgih dela EU.  

• Enoto opazovanja opredeljujejo poslovni subjekti ali njihove enote v sestavi, ki so registrirane 
za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in ki so izbrane s pomočjo vzorca. Zajete so vse 
zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi, ki so delale v poslovnih subjektih oz. v njihovih 
enotah v sestavi, izbranih v vzorec. V delu, ki se nanaša na stroške dela, niso upoštevane 
osebe, ki so delale po pogodbah o delu in avtorskih pogodbah, učenci in študenti na praksi, 
detaširane zaposlene osebe ter delovna sila, najeta preko študentskih servisov.  

• Velikost vzorca je določena glede na zahtevano natančnost ključnih spremenljivk, pri čemer je 
vodilo, da koeficient variacije ne preseže vrednosti, ki še zagotavljajo ustrezno kakovost. 
Ključne spremenljivke so stroški dela. 

• Podatki se zbirajo neposredno z vprašalnikom, na elektronski način. Poleg zahtevanih 
podatkov so v vprašalnik dodana vprašanja za potrebe nacionalnih računov. Nekatera 
vprašanja so podrobneje razdelana za potrebe statistike izobraževanja. 

• Prva kontrola pravilnosti vpisanih podatkov se izvaja že ob vnosu. Po končani fazi zbiranja se 
bodo podatki prenesli v bazo v Oraclu, izvedli so bodo dodatni postopki urejanja, v skladu z 
usmeritvijo SURS, s postopki avtomatskega urejanja. Neodgovora spremenljivke se ne 
pričakuje, neodgovor enote bo obravnavan z utežmi.  

• Agregacija, izračun vzorčnih napak in statistična zaščita se bo izvedla v skladu z usmeritvijo 
SURS, po konceptu SOP.  

• Podatki se bodo objavili kot začasni s prvo objavo, kot končni pa v SI-STAT in v posebni 
Statistični informaciji, pripravilo pa se bo tudi poročilo o kakovosti. Rok za posredovanje 
podatkov Eurostatu je 18 mesecev po koncu referenčnega obdobja, to je konec junija 2014, 
rok za poročilo o kakovosti pa je 31. 12. 2014. 

Zbiranje podatkov je že končano, trenutno se pripravljajo postopki za statistično obdelavo. Pripravljene 
so že tudi prve ocene stopnje odgovora, ki je okoli 85 % na ravni enote oz. 95 % na ravni 
zaposlenih oseb. 

 
Razprava: Člani metodološkega sveta so najprej podali splošno pripombo glede obravnavanih gradiv. 
Predlagali so, da bi na sejah obravnavali metodologije raziskovanj, ko so ta še v fazi priprave in ne ko 
je proces zbiranja že zaključen oz. v izvajanju, saj se le na tak način lahko upošteva pripombe in 
priporočila podana s strani članov.  
Glede metodologije konkretnega raziskovanja so člani Metodološkega sveta pozdravili: (i) uporabo 
elektronskega vprašalnika in izkoriščanje sodobnih tehnologij; (ii) vključitev malih podjetij v 
raziskovanje ter (iii) vključitev dodatnih vprašanj - za potrebe drugih statističnih področij in s tem 
pristop zbiranja podatkov enkrat za večkrat (posledica je večja učinkovitost in manjša obremenitev 
poročevalskih enot). 
Člane je zanimalo: (i) v katerih elementih pri tem raziskovanju SURS vidi izzive in možnosti izboljšav; 
(ii) zakaj se podatki zbirajo tako pozno (maja za preteklo leto); (iii) ali obstajajo podatki oziroma ocene 
za vmesna leta, ko se raziskovanja ne izvaja; (iv) ali obstajajo administrativni viri, ki bi nadomestila 
nekatera od vprašanj; (v) kakšna je velikost vzorca in kako je določena.   
Ocenjujejo, da je informacija o številu napak koristna, predlagajo pa tudi izračun kazalnika število 
napak na število odgovorov. Predlagajo tudi: (i) da se v Metodološka navodila dodajajo praktični 
primeri, še posebej pri tistih vprašanjih, kjer se pojavlja največ napak ali poizvedb s strani 
poročevalskih enot; (ii) izvedbo pilotnega raziskovanja (oz. testiranje vprašalnika), ki bi dal smernice, 
kje je treba biti še posebej pozoren pri oblikovanju vprašalnika in metodoloških pojasnilih; (iii) da bi 
podjetja z vnaprejšnjim obvestilom pripravili na to, katere podatke bodo morala poročati (nabor 
zahtevanih vprašanj, da se nanje lahko pripravijo oz. da si pripravijo podatke); (iv) da bi se podatki o 
odpravninah spraševali ločeno od ostalih kategorij; (v) uporabo podatkov ADS pri ocenah delovnih ur, 
še posebej za ure, ko zaposleni delajo, a niso plačani; (vi) razmislek glede vzorčnega načrta - 
spremembo vzorca glede na CV-je, saj so nekje tako zelo nizki, da bi se lahko vzorec tam zmanjšal in 
na ta račun drugje povečal. 
Izpostavili so tudi potrebo raziskovalcev po tovrstnih mikropodatkih (na ravni osebe).  
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Po oceni SURS-a je največji izziv dobiti podatke, saj se poročevalske enote vedno bolj upirajo 
sporočanju podatkov; pojasnil je kakšni napori so potrebni, da se pride do zadovoljive stopnje 
odgovora. Glede rokovnika je pojasnil, da imajo podjetja takoj po koncu leta obveznosti do države 
(zaključni računi). Na drugi strani pa ima AJPES, ki zbira podatke za omenjeno raziskovanje, druge 
obveznosti, tako da sta april ali maj običajno edina meseca, ko se na teren pošilja strukturne (letne ali 
večletne) vprašalnike, ki običajno zahtevajo več časa za izpolnjevanje. Letne ocene stroškov dela se 
pripravljajo in tudi objavljajo – uporabljajo se izključno obstoječi viri, vendar samo za glavne sestavine 
stroškov dela, ne za podrobno strukturo. Določene sestavine stroškov dela oz. posameznih vprašanj 
bi se mogoče dalo dobiti iz obstoječih virov, je pa problem ali bi potem podjetja vedela, kateri 
(manjkajoči) del morajo vpisati in bi s tem lahko SURS dobil podvojene podatke. Trenutno SURS 
analizira določene administrativne vire, ki bi jih lahko uporabili ob naslednji izvedbi raziskovanja (ob 
predpostavki, da bodo kakovostni in pravočasni). Glede velikosti vzorca: SURS v primerih poslovnih 
statistik uporablja pristop t. i. koordiniranega vzorčenja, ki zmanjšuje obremenitev poročevalskih enot 
(če je manjša enota izbrana v eno raziskovanje, potem ni izbrana še v drugo). Pri določitvi velikosti, ki 
je pogojen s številom stratumskih spremenljivk, se skuša tudi doseči CV manjši od 5% na ključnih 
spremenljivkah. Bo pa SURS predlog članov proučil. 
Pri sestavljanju metodoloških navodil je potrebno najti ravnotežje med ne-premalo in ne-preveč, saj 
poročevalske enote navodila berejo površno ali jih sploh ne. Izvedba pilotnega raziskovanja oz. 
ustrezno testiranje v primeru spremembe vprašalnika je v skladu s smernicami SURS in Kodeksom 
ravnanja evropske statistike. Je pa povezana z dodatnimi stroški in dodatno obremenitvijo 
poročevalskih enot. Pri naslednji izvedbi raziskovanja bo SURS priporočilo članov upošteval – lahko 
se testira le vprašalnik na nekaj npr. večjih podjetjih. Aktivnosti glede vnaprejšnjega obveščanja in 
pripravo podjetij na izpolnjevanje vprašalnika ima SURS planirana v aktualnem srednjeročnem 
obdobju 2013 – 2017. K temu bi SURS želel pristopiti celovito in ne le pri enem statističnem 
raziskovanju. Predlog o ločenem zbiranju odpravnin je smiseln in bi ga lahko upoštevali ob 
naslednjem zbiranju podatkov. 
 
Željo raziskovalcev po individualnih podatkih (na ravni osebe) razumemo, vendar bi to pomenilo 
ogromno dodatno obremenitev poročevalskih enot (poslovni subjekti), ki tovrstnih podatkov ne vodijo 
na tej ravni ampak v agregatih.  
 
Sklep: Člani metodološkega sveta potrjujejo predlagano metodologijo, predlagajo pa da SURS pri 

naslednji izvedbi raziskovanja razmisli glede pilotnega raziskovanja, prouči priporočila glede 
vzorčnega načrta, izboljšave rokovnika in vnaprejšnjega obveščanja podjetij o vključitvi v 
raziskovanje oz. seznanitev z vsebino vprašanj; in izboljšav pri pripravi metodoloških pojasnil 
(vključitev praktičnih primerov). 

Sklep: Člani metodološkega sveta predlagajo, da se na sejah obravnavajo metodologije, ko so še v 
fazi priprave, ko je še možno upoštevati priporočila, podana na sejah.  

 

Mesečno in letno statistično raziskovanje o cestne javnem linijskem prevozu (TR-CES-P/M in 
TR-CES-P/L) - revizija raziskovanja 

 
Povzetek: Objavljanje podatkov o cestnem javnem potniškem prevozu ima že zelo dolgo zgodovino, 
saj tovrstne podatke najdemo v Statističnem letopisu tudi za leto 1939.  Rezultati mesečnega in 
letnega statističnega raziskovanja so osnova za spremljanje gibanja, obsega in strukture cestnega 
javnega linijskega prevoza. Osnovni kazalniki so število prepeljanih potnikov, število prevoženih 
kilometrov in število potniških kilometrov, in sicer za mestni, medkrajevni in mednarodni javni linijski 
prevoz potnikov. V raziskovanjih je zajetih približno 30 enot.  

Raziskovanji že vrsto let nista bili pregledani z vidika uporabniških zahtev in procesno osveženi, zato 
nista več ustrezali dogovorjenim pravilom (standardom) in postopkom za izvajanje statističnega 
raziskovanja. 

Glavne metodološke in procesne značilnosti prenovljenega raziskovanja: ostaja zajetje s pragom 
(glede na število javnih linij, ki jih izvajajo avtobusni prevozniki); podatki so zbrani s tiskanim 
vprašalnikom, prirejenim za skeniranje podatkov. Prenovljeni vprašalnik sledil dogovorjenim pravilom 
SURS-a, uporabljena terminologija sledi terminologiji nacionalne zakonodaje in je zato podjetjem 
razumljivejša. Ni bilo izvedenega pilotnega raziskovanja v klasičnem smislu, izvedena pa so bila 
posvetovanja s pomembnejšimi podjetji glede razumevanja vprašanj in možnostmi sporočanja 
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podatkov in z najpomembnejšimi zunanjimi  (MzIP in BS) in notranjimi uporabniki (nacionalni računi). 
V načrtu je, da se v letu 2014 pričnejo aktivnosti za zbiranje podatkov po spletu. Po zajemu podatkov 
so ti preneseni v Oracle bazo. V proces urejanja podatkov je bil vpeljan postopek vstavljanja podatkov. 
Vsi postopki se beležijo s statusi zapisa za podatke (od surovih do končnih), kar zagotavlja sledljivost 
in ponovljivost procesa, kar je v skladu z usmeritvijo SURS-a. Podatki za leto 2013 se precej 
razlikujejo od podatkov, zbranih v preteklih letih – trenutno poteka razčiščevanje, predvsem z 
namenom uskladitve in priprave časovne vrste. V letu 2013, ko poteka revizija raziskovanj, so stroški 
pričakovano višji, za prihodnje pa se pričakuje zmanjšanje. Za obravnavano področje obstajajo kot 
potencialni administrativni vir podatki o prevoženih kilometrih in prepeljanih potnikih v medkrajevnem 
prevozu. SURS je te podatke že pridobil in jih analizira.  

 

Razprava: Člani metodološkega sveta so pohvalili (i) pristop, da so bile med revizijo vprašalnikov 
izvedene konzultacije tako s poročevalskimi enotami kot z uporabniki; (ii) načrtovano pripravo 
revidirane časovne vrste; (iii) načrte SURS, da za omenjeni raziskovanji v prihodnje načrtuje 
elektronski način zbiranja podatkov. 

 

Člane metodološkega sveta je zanimalo: (i) zakaj SURS manjkajoče podatke vstavlja; (ii) razlikovanje 
med mesečnimi in letnimi statistikami ter ali podatki omogočajo navzkrižno validacijo; (iii) če bi lahko 
potrebne podatke zbrali tako, da bi se priklopili na podatkovne baze podjetij.  

V razpravi so člani metodološkega sveta predlagali, da SURS: (i) premisli glede frekvence zbiranja 
podatkov (iz mesečnega na npr. trikrat letno, v vmesnem času bi SURS pripravljal ocene); (ii) ob 
prehodu na e-poročanje razmisli o »sinhronizaciji« vprašalnikov (glede na to, da zbira podatke za isto 
populacijo); (iii) ob prehodu na e-poročanje izvede testiranje vprašalnikov oz. vključitev podjetij, da 
povedo, kaj bi lahko pri vprašalnikih izboljšali. 

 
Glede vstavljanja manjkajočih podatkov je SURS pojasnil, da neodgovor enote običajno obravnava 
(bodisi z utežmi ali z vstavljanjem podatkov), ker gre za enote, ki se med seboj razlikujejo. Pojasnil je, 
da podjetja uporabljajo različne programske rešitve, in da nekatera podjetja pripravljajo podatke za 
druga. To bo upošteval tudi pripravi vprašalnika za e-poročanje, kot tudi priporočilo o testiranju 
vprašalnika, v katero bo vključil tudi podjetja.    

 
Sklep: Člani metodološkega sveta potrjujejo predlagane metodološke rešitve, predlagajo pa SURS-u, 
da ob uvedbi e-poročanja za obe raziskovanji premisli o sinhronizaciji oz. združitvi raziskovanj ter 
izvede predhodno testiranje vprašalnika in razmisli glede periodike izvajanja mesečnega raziskovanja. 

 
 

Statistično raziskovanje o porabi pesticidov v kmetijstvu (KME-PESTR) - novo raziskovanje 

 
Povzetek: Danijela Maver je ob predloženem gradivu statističnega raziskovanja o porabi pesticidov v 
kmetijstvu (KME-PESTR) v predstavitvi izpostavila predvsem zakonske osnove za izvajanje tega 
raziskovanja ter sodelovanje SURS z MKO oz UVHVVR ter KGZS. Gre za vsebinsko in procesno 
zahtevno raziskovanje v katerem bo poraba pesticidov v kmetijstvu v Sloveniji ocenjena prvič. Ker gre 
za občutljive podatke, do katerih pa ima javnost močan interes, je pomembno, da so rezultati 
raziskovanja zanesljivi, hkrati pa je pomembno tudi, da je zajem podatkov organiziran tako, da bodo 
podatki zbrani enkrat za več različnih namenov uporabe države. Prav zato je pomembno, da imajo 
zbrani podatki status administrativnih podatkov, SURS pa je le eden od uporabnikov teh podatkov. 
Podroben načrtovan potek raziskovanja je opisan v gradivu. 
 

Razprava: Razprava je potekala v dveh smereh: konkretno glede predlagane metodologije in ločeno 
glede skladnosti toka podatkov, med UVHVVR in SURS, z Kodeksom ravnanja evropske statistike ter 
Zakonom o državni statistiki v smislu določil, ki se nanašajo na varovanje individualnih statističnih 
podatkov.  
Člane metodološkega sveta je zanimalo ali bo mogoče podatke prikazati tudi regionalno glede na to, 
da bo vzorec kmetijskih gospodarstev relativno velik (okoli 10.000) in da gre za okoljske podatke, ki so 
za uporabnike zanimivi v regionalnem kontekstu. Predlagajo, da SURS: (i) z namenom zmanjšanja 
vzorca kmetijskih gospodarstev preuči ali bi namesto regije pri stratifikaciji upoštevali tip kmetije 
(integrirana, ekološka, konvencionalna); (ii) prouči v praksi že uporabljene strukture vodenja evidence 
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porabe pesticidov in jih uporabi kot podlago za v raziskovanju predlagan obrazec; (iii) razmisli o 
možnosti odgovarjanja kmetov preko web aplikacije. Predlagajo vključitev dodatnih vprašanj v 
raziskovanje, ki bi npr. raziskovalcem omogočila analizo vpliva različnih proizvodnih metod na porabo 
pesticidov. 
 
Zahteva EU uredbe za Slovenijo je, da podatke sporoča na ravni NUTS0 (raven države). SURS se 
zaveda pomena regionalnega prikaza teh podatkov, zato bo pri vzorčenju predvidoma upoštevan 
kriterij dveh kohezijskih regij. Ker gre za prvo izvedbo raziskovanja in ker ne vemo kakšna bo kakovost 
podatkov bo odločitev glede prikaza rezultatov na nivoju regij možno sprejeti šele po oceni kakovosti 
podatkov (po zaključenem urejanju podatkov). V pripravah na raziskovanje je SURS že preučil vse 
vrste obrazcev za spremljanje evidenc porabe pesticidov v različnih kmetijskih praksah, vendar se le 
te med seboj močno razlikujejo. Glede stratifikacije po tipu kmetovanja pa bo SURS preučil primernost 
tega kriterija. Glede velikost vzorca je bilo pojasnjeno, da je za potrebe kmetijskih statistik to običajna 
velikost, smiselno pa je, da se po prvi izvedbi analizira in po potrebi za naslednje velikost vzorca 
prilagodi.  
 
V nadaljevanju je bilo v razpravi ugotovljeno, da je potrebno jasneje ločiti kaj je statistično raziskovanje 
(od kje naprej1), do katere točke pa gre dejansko za opravljanje storitve SURS neki javni ustanovi. 
  
V razpravi smo ugotovili, da mora SURS ponovno preveriti tok podatkov s pravnega vidika, 
upoštevajoč statistično zaupnost.  
  
Sklep: Člani metodološkega sveta potrjujejo predlagano metodologijo, predlagajo pa SURS da 
upošteva priporočila glede objavljanja regionalnih podatkov ter da ponovno prouči vzorčni načrt 
(predlagano velikost vzorca in stratifikacijske spremenljivke). Glede sodelovanja pri zbiranju podatkov 
z UVHVVR pa menijo, da je to v pristojnosti SURS in da bo SURS to izpeljal pravno formalno 
korektno.    

 

                                                 
1
 Določene aktivnosti se bodo izvajale kot storitev SURS drugi javni inštituciji z namenom zagotovitve 

kakovostnega administrativnega vira, zato je treba jasno opredeliti, katere podatke ji bo SURS lahko posredoval 

in na podlagi katerih pravnih podlag.. 


