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Številka: -  
Datum: 25.3.2016 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet – 19. seja 

Zapisal/-a:  Nino Zajc 

Kraj sestanka:  SURS, Litostrojska cesta 54, Ljubljana  

Datum in ura: 24.3. 2016; 9:00 – 10:00 

 

Navzoči (člani sveta): Tatjana Novak, mag. Karmen Hren, doc. dr. Rok Blagus, prof. dr. 
Valentin Bucik, Tomaž Smrekar 

 

Odsotni (člani sveta): prof. dr. Katarina Košmelj, prof. dr. Vasja Vehovar, prof. dr. Lea Bregar, 
prof. dr. Matjaž Omladič in dr. prof. dr. Sašo Polanec 

 

Drugi navzoči:  mag. Marjan Širaj (AJPES), Nino Zajc, Tatjana Škrbec, Ida Repovž-
Grabnar, Eva Belak, Mojca-Noč Razinger in Urška Arsenjuk (Vsi 
SURS) 

 

Zapisnik prejmejo:       vsi vabljeni, kolegij GD 

 
 
Dnevni red:  
 

1.  Predlog za revizijo statističnega raziskovanja Raziskovalno-razvojna dejavnost pri izvajalcih 
(R-RD-PS, R-RD-JRZ, R-RD-VŠZ, R-RD-ZR) 
 

Povzetek razprave in sklepi: 

 

T1 Predlog za revizijo statističnega raziskovanja Raziskovalno-razvojna dejavnost pri 
izvajalcih (R-RD-PS, R-RD-JRZ, R-RD-VŠZ, R-RD-ZR) 
 

Povzetek: Vsebinska metodologinja je v predstavitvi predstavila glavne spremembe predloga 

revizije statističnega raziskovanja raziskovalno-razvojna dejavnost (v nadaljevanju RRD). 

Glavne spremembe se nanašajo na: 1) posodobitev in poenostavitev vprašalnikov; kjer bi se 

ukinile tabele o gibanju števila raziskovalcev ter tabele o objavljenih znanstvenih in strokovnih 

člankih in znanstvenih monografij, združile bi se nekatere stopnje izobrazbe, ukinil bi se podatek 

o številu projektov, po predhodni študiji izvedljivosti ocenitve podatkov bi se ukinil vprašalnik R-
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RD-ZR medtem, ko bi se vprašalnika za državni in visokošolski sektor združila, 2) posodobitev 

načina poročanja; z referenčnim letom 2016 bi uvedli vprašalnik v Excel obliki, pri katerem bi 

oddajanje podatkov potekalo preko aplikacije eSTAT, 3)  posodobitev statistične obdelave 

podatkov; statistična obdelava podatkov bi potekala s programom SOP, ki omogoča 

standardizacijo procesov urejanja, vstavljanja podatkov ter standardizacijo postopkov za 

agregacijo podatkov in statistične zaščite. S predlaganimi spremembami bi se med drugim 

zmanjšala obremenitev poročevalskih enot, zmanjšala bi se tudi obremenitev za SURS, saj bi 

se obdelovalo samo podatke po katerih povprašujejo uporabniki. V primeru vključitve logičnih 

kontrol se bi povečala kakovost podatkov, zaradi vzpostavitve e-poročanja pa bi bil prenos 

podatkov varnejši in hitrejši. S spremembami na področju obdelave podatkov bodo postopki 

urejanja učinkovitejši, preglednejši ter standardizirani.  

 

Razprava: Člani Metodološkega sveta so pohvalili so usmeritev SURS-a, da strmi k čim večji 

razbremenitvi poročevalskih enot ter standardizaciji procesov obdelave podatkov. Pri prestopu 

na e-poročanje se zaradi kompleksnosti raziskovanja pričakuje, da se bo obremenitev urada 

povečala, zato bi bilo potrebno zagotoviti, da bi čim več enot poročalo preko aplikacije eSTAT, 

saj jih trenutno Excelov vprašalnik izpolnjuje le tretjina vseh poročevalskih enot. Zaradi tega 

razloga bi bilo smiselno, da SURS ponudi možnost izpolnitve tiskanega poštnega vprašalnika 

skupaj z drugim opominom ter da zagotovi poročevalskim enotam tehnično in vsebinsko pomoč. 

Ko pa bo delež izpolnjevalcev vprašalnika v Excel obliki dovolj visok, pa se razmisli o ukinitvi 

papirnatega vprašalnika. Prav tako je priporočljivo, da SURS v zvezi z dilemo, ali je zbiranje 

vseh neobveznih spremenljivk potrebno in ali bi lahko dvoletne spremenljivke zbirali vsako 

drugo leto, razmisli o periodičnem zbiranju posameznih podatkov. SURS naj prouči, kateri 

podatki bi se lahko zbirali različno na periodiko. Ker različna periodika zbiranja pomeni tudi 

določene posege v bazo podatkov, naj prouči tudi z vidika kreiranja baze in priprave vprašalnika 

v Excel obliki ter z vidika tega, kaj je za poročevalske enote bolj smiselno. Pred ukinitvijo 

vprašalnika za zasebne raziskovalce bi bilo potrebno izvesti analizo ali lahko te podatke v 

prihodnje pridobimo z ocenjevanjem. Zato člani sveta predlagajo, da se razmisli o načinu 

ocenjevanja, postavitvi dolgoročnega modela (ali se manjkajoči del populacije vključi v 

raziskovanje na več let ali pa se manjkajoče podatke oceni z morebitnimi relacijami z drugimi 

raziskovanji). Pri vzpostavitvi standardizirane statistične obdelave podatkov (SOP) pa je 

pomembno, da se merski instrument (tiskan in Excel vprašalnik) napiše tako, da bo ob 

morebitnem periodičnem vključevanju sklopov vprašanj potrebnih čim manj prilagajanja 

procesov v SOP-u.  

 

Sklep: Člani Metodološkega sveta so se seznanili s predlogom revizije obravnavanega 

raziskovanja. Metodološki svet podpira prizadevanja SURS-a o predlaganih spremembah, 

hkrati pa naj na podlagi analize možnosti ocenjevanja razmisli tudi o morebitni izključitvi še 

kakšnega dela populacije iz okvira. Pri vzpostavitvi e-poročanja naj SURS zagotovi ustrezno 

vsebinsko in tehnično pomoč uporabnikom. Razmisli naj tudi, kako pripraviti vprašalnik v Excel 

obliki, pri katerem bi lahko prehajali na širši in ožji nabor spremenljivk, v primeru, da se sprejme 

odločitev, da bi v prihodnosti spremenljivke zbirali z eno- in dvoletno periodiko. 


