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Številka: -  
Datum: 10.12.2015 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet – 18. seja 

Zapisal/-a:  Nino Zajc 

Kraj sestanka:  SURS, Litostrojska cesta 54, Ljubljana  

Datum in ura: 10.12.2015 od 9:00 do 10:45 

 

Navzoči (člani sveta): Tatjana Novak, prof. dr. Vasja Vehovar, prof. dr. Lea Bregar, prof. dr. 
Matjaž Omladič in dr. prof. dr. Sašo Polanec 

 

Odsotni (člani sveta): mag. Karmen Hren, doc. dr. Rok Blagus, prof. dr. Valentin Bucik, 
Tomaž Smrekar, prof. dr. Katarina Košmelj 

 

Drugi navzoči:  mag. Tanja Frank (ZPIZ), Metka Zaletel (NJIZ), mag. Marjan Širaj 
(AJPES), Nino Zajc, Matej Divjak, Luka Zupanc, Ema Mišič, Barbara 
Dremelj – Ribič, Špela Kastelic, Vesna Ilič, Marta Arnež in Tina 
Steenvoorden (vsi SURS) 

 

Zapisnik prejmejo:       vsi vabljeni, kolegij GD 

 
 
Dnevni red:  
 
1. Predstavitev razlik v izračunanih kazalnikih pri Mesečnem statističnem raziskovanju o 

izplačanih plačah pri uporabi administrativnega vira ISPAP v primerjavi z Obrazcem 1-ZAP/M. 

 

2. Predlog revizije pri statističnem raziskovanju Mnenje potrošnikov(MP). 

 

3. Predlog za spremembo podatkovnega vira pri mesečnih raziskovanjih o gradbenih dovoljenih 

in rušitvah (GRAD-GD/M in GRAD_RS/M). 

 

4. Predlog revizije pri statističnem raziskovanju o poslovnih storitvah (SSP-PS/L).  
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Povzetek razprave in sklepi: 

 

T1 Predstavitev razlik v izračunanih kazalnikih pri Mesečnem statističnem raziskovanju o 
izplačanih plačah pri uporabi administrativnega vira ISPAP v primerjavi z Obrazcem 1 -
ZAP/M 
 

Povzetek: Spremembo vira pri mesečnem statističnem raziskovanju Obrazec 1-ZAP/M smo 

obravnavali na 16. seji. V vmesnem času je SURS pridobil podatke ISPAP, opravil vrsto analiz 

na podlagi katerih so se v vmesnem času izvajale aktivnosti za izboljšanje kakovosti vira 

ISPAP. Zdaj so podatki ustrezne kakovosti in SURS se pripravlja, da prične objavljati podatke iz 

tega vira. Na tokratni seji so bili predstavljeni rezultati razlik in načrt komuniciranja z uporabniki.   

Primerjava kazalnikov izračunanih pri Mesečnem statističnem raziskovanju o izplačanih plačah 

pri uporabi administrativnega vira ISPAP v primerjavi z Obrazcem 1-ZAP/M za prvih devet 

mesecev leta 2015 je pokazala, da so pri uporabi ISPAP povprečne mesečne plače na ravni 

Slovenije v povprečju višje za 0,3 %, pričakovano pa so večja odstopanja v dejavnostih, v 

katerih je večina organizacij iz javnega sektorja (javni sektor so višje za 1 % v sektorju država 

pa 1,3 %). Uporabnike je SURS o nameravani spremembi uporabljenega vira za del populacije 

obvestili pri objavi končnih podatkov za mesec september, ponovno bodo obveščeni pri prvi 

objavi podatkov za mesec oktober (ko bodo podatki za proračunske uporabnike zadnjič zbrani z 

Obrazcem 1-ZAP/M), z objavo podatkov za november 2015, ki bo januarja 2016, pa bo SURS v 

objavi uporabnike obvestili tudi o višini razlik med uporabljenima viroma. 

 

Razprava:  Člani Metodološkega sveta so predlagali, da mora SURS spremembe ustrezno 

posredovati javnosti skupaj z oceno o razhajanju med viri. Kljub razlikam lahko trdimo, da se je 

kakovost podatkov izboljšala. Zmanjšala pa se je tudi obremenjenost poročevalskih enot.  

 

Sklep: Člani Metodološkega sveta so se seznanili z razlikami v izračunanih kazalnikih pri 

Mesečnem statističnem raziskovanju o izplačanih plačah pri uporabi administrativnega vira 

ISPAP v primerjavi z Obrazcem 1-ZAP/M. 

 

T2 Predlog revizije pri statističnem raziskovanja Mnenje potrošnikov (MP) 

 

Povzetek: Vsebinski metodolog Luka Zupanc je predstavil predlog revizije statističnega 

raziskovanja Mnenja potrošnikov. Glavne spremembe so v načinu zbiranja podatkov (iz 

telefonskega v kombiniran način: zaporedno splet in telefon),  neto velikosti mesečnega vzorca 

(iz 1500 na 3000), uvedbi opomnika in omejitvi starosti ciljne populacije (od 16 do vključno 84 

let). V okviru internega SURS-ovega projekta Spletno anketiranje oseb sta bila izvedena dva 

pilota, s katerima je SURS želel preveriti posamezne metodološke elemente spletnega načina 

zbiranja (npr. pozicija info gumba, postavitev odgovora »ne vem/ ne želim odgovoriti« ter vpliv 

načina zbiranja na rezultate raziskovanja. Raziskovanje se naj bi se od januarja 2016 naprej 

izvajalo z zaporednim načinom zbiranja podatkov (web in CATI) medtem, ko se bo velikost 

vzorca povečala iz 1500 na 3000 enot neto. Rezultati analize pilotnega raziskovanja kažejo, da 

bo prišlo do preloma časovne vrste, kajti mnenjski rezultati pilotnega raziskovanja so bili bolj 
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pesimistični od rezultatov rednega raziskovanja. Predlog revizije je rezultat pilotnega 

raziskovanja Mnenja potrošnikov, ki se je izvedel v mesecu oktobru in novembru 2014. 

 

Razprava: Člani Metodološkega sveta so se seznanili s predlogom revizije. Pozdravljajo 

odločitev ter strategijo SURS-a, da ponudi anketirancem (posameznikom) tudi druge, novejše 

načine zbiranja podatkov. Izpostavili so problem načina komuniciranja (obveščanje in 

opominjanje s klasično pošto in ne elektronsko), saj bi bilo enostavnejše pošiljati vabila ter 

opomnike preko elektronskih naslovov posameznikov. Bi pa moral SURS razmisliti o tem, ali bi 

ti lahko naredil in na kakšen način. Morda bi moral biti elektronski naslov posameznika del 

registra prebivalstva? Druga možnost pa je, da bi naslove pridobil z enkratno splošno akcijo? 

Izpostavili so tudi problem pristranskosti, saj je evidentno, da se populacija, ki smo jo dosegli s 

spletnim vprašalnikom, razlikuje od populacije, ki smo jo dosegli s CATI. Problem, ki so ga 

izpostavili člani je tudi v učinku načina zbiranja podatkov, ki bi ga bilo potrebno obravnavati 

ločeno (tega v pilotu nismo naredili in bi ga bilo možno izmeriti z reanketiranjem). Člani 

svetujejo SURS, da več pozornosti nameni komunikaciji z anketiranci ter se po potrebi 

posvetuje z drugimi institucijami. Zaradi rezultatskih razlik med načini zbiranja podatkov člani 

svetujejo telefonsko reanketiranje spletnih respondetnov. Razmisliti pa bi bilo potrebno tudi v 

dodatnih »sidrnih« vprašanjih, preko katerih bi se lahko preverjali rezultati z npr. podatki  

administrativnih virov. Nekateri udeleženci so izrazili mnenja, da so vprašanja pri raziskovanju 

MP za povprečnega prebivalca prezahtevni za telefonsko zbiranje podatkov medtem ko imajo 

pri spletnem načinu na voljo več časa za razmislek. Člani metodološkega sveta SURS-u 

svetujejo, da informacijo o spremembi ter prelomu časovne vrste ustrezno posredujejo javnosti.  

 

Sklep: Člani Metodološkega sveta so se seznanili z načrtovanimi metodološkimi spremembami 

pri raziskovanju MP. SURS-u priporočajo, da izvede reanketiranje in s tem ugotovi učinek 

načina anketiranja. Predlagajo tudi razmislek o uvedbi še drugega opomina ter vključitvi sidrnih 

vprašanj v vprašalnik. Ker člani predvidevajo, da bo SURS spletni način vključeval tudi v druge 

ankete oseb in gospodinjstev predlagajo tudi generalni razmislek glede pridobitve elektronskih 

naslovov prebivalcev, s pomočjo katerih bi potekalo obveščanje.  

 

T3 Predlog za spremembo podatkovnega vira pri mesečnih raziskovanjih (GRAD-GD/M in 

GRAD_RS/M) 

 

Povzetek: Upravne enote so do sedaj poročale podatke o gradbenih dejavnosti na osnovi 

gradbenih dovoljenj za stavbe, ki jih je izdal upravni organ ter dovoljenjih za rušitev ali 

spremembo namembnosti stanovanj preko dveh papirnih vprašalnikov. Upravne enote bodo 

sedaj izpolnjevale obrazce preko aplikacije za evidentiranje upravnih aktov, nekateri podatki pa 

se bodo pridobili tudi iz Registra prostorskih enot (RPE). S tem bomo razbremenili poročevalske 

enote, zmanjšali stroške raziskovanj ter izboljšali kakovost podatkov.  
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Razprava: Člani metodološkega sveta so se seznanili s predlagano spremembo metodologije 

in podpirajo napore SURS k razbremenjevanju poročevalskih enot in posledično izboljševanje 

kakovosti. Opozarjajo, da so lahko rezultati drugačni in računajo, da bo SURS to informacijo 

ustrezno in pravočasno posredoval uporabnikom. .  

 

Sklep:  Člani Metodološkega sveta so potrdili predlog spremembe metodologije raziskovanja 

GRAD-GD/M, saj se bo posledično povečala kakovost podatkov ter zmanjšala obremenitev 

poročevalskih enot. 

 

 

T4 Predlog revizije pri statističnem raziskovanju o poslovnih storitvah (SSP-PS/L) 

 

Povzetek: Statistično raziskovanje, v katerem SURS spremlja poslovne storitve, se izvaja 

vsako leto, z namenom, da se analizira delovanje gospodarstva v sektorju poslovne storitve ter 

delovanje domačega in skupnega evropskega trga za poslovne storitve. Zaradi razbremenitve 

poročevalskih enot in kakovostnejših podatkov SURS predlaga, da se spremenljivka prihodek 

glede na rezidenčnost strank ne spremlja več z vprašalnikom temveč preko administrativnega 

vira. Z novim orodjem EDIT, ki ga je razvil EUROSTAT in se uporablja pri preverjanju 

ustreznosti podatkov SSP-PS mora biti razlika +/- 2 %. Ker zna iti tendenca še k nadaljnjemu 

zniževanju razlik SURS predlaga, da se kalibracija spremeni tako, da se ne upošteva razlika +/- 

2 %, temveč se kalibracija naredi na vrednosti SSP (razlika bo torej 0).  

 

Razprava: Člani Metodološkega sveta so se seznanili s predlaganimi spremembami pri 

raziskovanju. Izpostavili so morebitne težave poročevalskih enot pri poročanju, saj je 

klasifikacija proizvodov po dejavnosti (CPA) zahtevna za podjetja. SURS je pojasnil, da so na 

spletni strani AJPES objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori. 

 

Sklep:  Metodološki svet podpira predlog revizije za raziskovanje o poslovnih storitvah, saj se 

bo posledično povečala kakovost podatkov ter zmanjšala obremenitev poročevalskih enot. 


