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Številka: -  
Datum: 9.10.2014 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet – 16. seja 

Zapisal/-a:  Tatjana Novak 

Kraj sestanka:  SURS, Litostrojska cesta 54, Ljubljana  

Datum in ura: 9. 10. 2014 od 12:00 do 13:15 

 

Navzoči (člani sveta): mag. Karmen Hren, prof. dr. Matjaž Omladič,  prof. dr. Lea Bregar, prof. 
dr. Katarina Košmelj, Tatjana Novak 

 

Odsotni (člani sveta): doc. dr. Rok Blagus, prof. dr. Valentin Bucik, prof. dr. Sašo Polanec, 
prof. dr. Vasja Vehovar, Tomaž Smrekar 

 

Drugi navzoči:  mag. Tanja Frank (ZPIZ), Mag. Marijan Širaj (AJPES), Alenka Grmek 
(AJPES), Erika Žnidaršič, Tina Steenvoorden, Simon Perše, Miran 
Žavbi, Tatjana Škrbec, Martina Kontelj, Danilo Dolenc, Stanka Intihar, 
Anita Jacović, Nino Zajc (Vsi SURS) 

 

Zapisnik prejmejo:       vsi vabljeni, kolegij GD 

 
 
Dnevni red:  
 
1. Mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1-

ZAP/M) - revizija (Matej Divjak)  
2. Statistično raziskovanje o volitvah - predlog za ukinitev (Martina Kontelj)  
3. Statistično raziskovanje Javni socialno varstveni zavodi (SOC-DOM, SOC-POS,SOC-

VDC)- predlog za ukinitev (Stanka Intihar)  
4. Politika trga dela - predlog za ukinitev (Anita Jacović) 
 
Povzetek razprave in sklepi: 
 

K 1 Mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1-
ZAP/M) - revizija (Matej Divjak)  

 

Povzetek: Septembra 2013 je minister za notranje zadeve imenoval Medresorsko delovno 
skupino (člani iz MNZ, SURS, UMAR in AJPES) za vzpostavitev enotne metodologije in enotne 
baze spremljanja števila zaposlenih v javnem sektorju v okviru enotne baze podatkov o plačah, 
povračilih in nekaterih drugih prejemkih zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). Ena od nalog te 
skupine je prilagoditev baze Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o 
plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP) tako, da bo vključevala 
tudi podatke, ki jih za izvajanje svojih pristojnosti in nalog glede spremljanja števila in gibanja 
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števila zaposlenih ter izplačanih plač v javnem sektorju (po Zakonu o sistemu plač v javnem 
sektorju) potrebuje SURS. Ta prilagoditev bo pomenila poenostavitev in racionalizacijo pri 
poročanju podatkov o plačah, saj bo šlo za poročanje na enem mestu za več namenov. V ta 
namen sta že bila spremenjena Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo 
plač v javnem sektorju in Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, 
drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju. Do konca leta 2014 bo trajalo prehodno 
obdobje, v katerem bo SURS spremljal podatke o izplačanih plačah tako iz obstoječega 1-
ZAP/M obrazca kot tudi sistema ISPAP. SURS ne pričakuje večjih razhajanj med podatki. 
Predlagana sprememba podatkovnega vira za zbiranje podatkov o izplačanih plačah pri 
poslovnih subjektih in njihovih enotah v sestavi, za katere velja ZSPJS, bo po uspešnem 
prehodnem obdobju razbremenitev teh poročevalskih enot, saj bodo podatke poročali samo še 
v sistem ISPAP (podatkov SURS še ni dobil), za raziskovanje Obrazec 1 – ZAP/M pa ne več. 

 

Razprava: Metodološki svet je pohvalil predlagatelja za pripravo gradiva. Člani metodološkega 
sveta so opozorili urad, da pri prehodu na ISPAP spremlja kakovost podatkov, saj sistem ISPAP 
omogoča tudi storniranje podatkov kar z metodološkega vidika predstavlja nevarnost. Ključna 
sprememba je tudi v spremembi poročevalske enote, saj pri obrazcu 1-ZAP/M poročajo pravne 
osebe medtem ko pri ISPAP poroča uslužbenec, kar pomeni, da bo SURS moral podatke 
agregirati. Glavna pozornost SURS-a mora biti usmerjena predvsem v kakovost podatkov, saj 
moramo zagotoviti isto raven kakovosti podatkov kot jo imamo sedaj s poročanjem prek 1-
ZAP/M obrazca, zato je potrebno še posebno (dvojno) spremljanje podatkov, da se preveri 
stabilnost in kakovost vira ISPAP.  

 

Sklep: Metodološki svet se je seznanil s predlogom za spremembo podatkovnega vira. 
Metodološki svet predlaga SURS-u, da v prehodnem obdobju spremlja stabilnost in kakovost 
podatkov ISPAP. V primeru, da pride do zloma v časovni seriji mora SURS hitro identificirati 
pojav ter ga tudi posredovati prek ustreznega komunikacijskega kanala uporabnikov statističnih 
podatkov.  

 

K 2  Statistično raziskovanje o volitvah - predlog za ukinitev (Martina Kontelj) 

 

Povzetek: SURS (prej še Zavod za statistiko) že od leta 1958 objavlja podatke o volitvah. Po 
osamosvojitvi je SURS spremljal in objavljal podatke o lokalnih volitvah, volitve za predsednika 
RS, parlamentarne ter po letu 2004 tudi Evropske parlamentarne volitve. V letu 2006 so bile 
volitve (lokalne volitve) prvič informacijsko podprte na tak način, da zbiranje podatkov o 
kandidatih, izvoljenih članov in izidu glasovanja ni bilo potrebno na klasičen način, temveč je 
SURS podatke pridobil od DVK (Državne volilne komisije) v elektronski obliki. Do danes so bile 
izvedeni trije delovni sestanki na tematiko ukinitve spremljanja in objavljanja podatkov o volitvah 
na SURS, dva od teh sestankov sta bila izvedena skupaj s predstavniki DVK. Glavni razlogi za 
ukinitev objavljanja rezultatov na SURS so; I)zakon o državni statistiki (51. člen) in zakoni, ki 
urejajo volitve, so v koliziji glede uradnosti rezultatov volitev; II)pri pripravi volilnih podatkov za 
objavo ne gre za klasične statistične obdelave podatkov temveč le za agregiranje podatkov; 
III)uporabniki podatkov le te lahko pridobivajo na spletnih straneh DVK nekaj ur  po zaprtju 
volišč, s časovno distanco ti podatki za uporabnike niso več zanimivi; IV)informacijski izvajalec, 
ki nudi elektronsko podporo obdelavi podatkov volitev z minimalnimi stroški pripravi tabelo s 
podrobnimi podatki s katero lahko servisira zahtevnejše uporabnike; V)podatki o poklicu so 
kombinacija statusa aktivnosti in poklica in odstopajo od statističnih klasifikacij – niso 
upoštevani statistični standardi; VI)prenehanje spremljanja volitev na SURS bo odpravilo 
podvajanje dela v javni upravi na tem področju in s tem prispevalo k večji racionalizaciji; VII) 
DVK ima volilno gradivo, ki ga lahko glede na interes obdeluje. 

 

Razprava: Člani metodološkega sveta pozdravljajo odločitev in vse dosedanje aktivnosti 
pripravljavcev predloga opustitve objavljanja podatkov volitev na SURS. Člani metodološkega 
sveta opozarjajo na problematiko ločevanja uradne in resorske statistike, do katere v Sloveniji 
prihaja predvsem zaradi zgodovinskih razlogov. Skupaj z DVK je potrebno doreči strategijo 
komuniciranja z uporabniki podatkov ter prikazovanjem podatkov za pretekle volitve. Člani 
svetujejo, da se opustitev objavljanja podatkov ustrezno posreduje tudi uporabnikom podatkov 
na spletni strani SURS. 
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Sklep: Metodološki svet se strinja s predlogom za opustitev objavljanja podatkov ter predlaga, 
da se vse informacije (kje lahko uporabniki dobijo te podatke) ustrezno posreduje uporabnikom. 
Glede nadaljnjega objavljanja podatkov pa se SURS uskladi z DVK. 

 

 

K 3 Statistično raziskovanje Javni socialno varstveni zavodi (SOC-DOM, SOC-POS,SOC-
VDC)- predlog za ukinitev (Stanka Intihar) 

 

Povzetek: Enote opazovanja so domovi za starejše (SOC-DOM), posebni socialnovarstveni 
zavodi (SOC-POS) in varstveno delovni centri (SOC-VDC). Pri podatkih o javnih 
socialnovarstvenih zavodih gre za resorne statistike MDDSZ-ja, ki je tudi glavni uporabnik teh 
podatkov in jih lahko črpa iz lastnih virov. Za ministrstvo so pomembni predvsem finančni 
podatki o javnih socialnovarstvenih zavodih, ki pa jih SURS v okviru teh raziskovanj ne objavlja. 
Pri raziskovanjih SOC-DOM in SOC-POS ne gre za klasične statistične obdelave podatkov 
temveč le za pripravo že tabeliranih podatkov za objavo (od leta 2011 dalje). Prenehanje 
spremljanja podatkov o javnih socialnovarstvenih zavodih na SURS-u bi odpravilo podvajanje 
dela v javni upravi na tem področju in s tem prispevalo k večji racionalizaciji. Ker gre za resorne 
statistike ter zaradi prihranka časa poročevalskih enot in SURS-a ter relativno majhnega števila 
vpogledov v objavljene podatke, SURS predlaga, da je objava podatkov za leto 2013 (PO in SI-
STAT, 24. septembra 2014) zadnja s strani SURS-a, potem SURS preneha z izvajanjem 
raziskovanja SOC-VDC in pridobivanjem podatkov za SOC-DOM in SOC-POS od Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije (SSZS) ter z objavljanjem podatkov v podatkovnem portalu SI-
STAT. Predlagatelj je dokumentacijo o ukinitvi raziskovanj posredoval tudi pristojnemu sosvetu, 
vendar odgovora niso prejeli. Podatki o domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih 
zavodih bodo na voljo na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS), ki te podatke tudi 
objavlja v svojih obširnih letnih statističnih poročilih (podatke po upravnih enotah, občinah, 
zavodih). Podatke o varstveno-delovnih centrih le-ti posredujejo MDDSZ-ju v obliki finančnih 
poročil, ki vsebujejo tudi podatke o številu varovancev po starostnih skupinah, o zaposlenem 
osebju in prostorskih zmogljivostih VDC-jev. 

 

Razprava: Metodološki svet se strinja z ukinitvijo raziskovanj, vendar preden se ukine katero od 
raziskovanj je potrebno dobiti mnenje pristojnega sosveta. Prav tako kot pri prejšnji točki 
dnevnega reda, člani opozarjajo na jasno ločitev uradne ter resorne statistike. Prav tako člani 
predlagajo SURS, da spremembo oziroma ukinitev ter nadaljnje objavljanje podatkov uskladi s 
pristojnim ministrstvom (MDDSZ) ter posreduje informacije uporabnikom podatkov.  
 

Sklep: Metodološki svet se strinja s predlogom ukinitve raziskovanj. Predlaga, da se nadaljnje 
objavljanje podatkov uskladi z MSSDZ ter da se na ustrezen komunikacijski način obvesti 
uporabnike podatkov (kje lahko sedaj dostopajo do podatkov).  

 

K 4 Politika trga dela - predlog za ukinitev (Anita Jacović) 

 

Povzetek: Raziskovanje o politiki na trgu dela zagotavlja informacije o posegih na trgu dela; ti 
se kažejo kot mehanizmi vlade, ki  brezposelnim osebam ali drugim prikrajšanim skupinam oseb 
lajšajo prehode iz brezposelnosti ali neaktivnosti v zaposlitev. Enota opazovanja je vsak 
posamezen poseg na trgu dela, in sicer: ali storitev ali ukrep/program aktivne politike 
zaposlovanja ali pa denarna podpora. Podatki o izdatkih in udeležencih (glej prilogo I za 
natančen nabor podatkov) se za vsak posamezen poseg zbirajo letno iz administrativnih virov 
za vsako državo (nam jih pripravi Zavod RS za zaposlovanje – v nadaljevanju ZRSZ, ki izvaja 
vse posege, ki jih predpiše MDDSZ). Hkrati se zbirajo izčrpne kvalitativne informacije o vsakem 
posameznem posegu. Glavni razlog za ukinitev spremljanja in objavljanja podatkov s področja 
LMP s strani SURS so spremembe na mednarodni ravni. Namreč s 1. 1. 2014 LMP ni več v 
pristojnosti Eurostat-a, temveč postane obveznost DG EMPLMPLOYMENT. Razlog je v tem, da 
v tem primeru ne gre za statistiko, ampak za resorne podatke, ki jih imajo MDDSZ oz. ZRSZ in 
druge ustrezne službe v državi. S strani SURS je podan predlog, da se obveznosti poročanja v 
skladu z LMP metodologijo prenesejo ali na MDDSZ ali pa na ZRSZ – to je predmet dogovora 
med omenjenima institucijama. Pristojni sosvet na predlog ukinitve raziskovanja še ni odgovoril.  
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Razprava: Metodološki svet se strinja z ukinitvijo raziskovanja in hkrati poudarja da je to 
zbiranje podatkov bilo na SURS-u zaradi zgodovinskih razlogov. Metodološki svet pozdravlja 
odločitev, da se ločita uradna ter resorna statistika.  
 

Sklep: Metodološki svet se strinja s predlogom ukinitve raziskovanja.  

 


