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0 Metodološka pojasnila o statističnem raziskovanju 
 
Namen raziskovanja 
Glavni namen statističnega raziskovanja Zaposlene osebe po višini bruto plače (ZAP-
STRU/L) je pridobiti podatke o strukturi oseb, zaposlenih pri pravnih osebah v javnem in 
zasebnem sektorju v Sloveniji, po višini povprečne mesečne bruto plače, in sicer po 
dejavnostih, po statističnih regijah, po upravnih enotah in po občinah. Raziskovanje izvajamo 
enkrat letno (na podlagi podatkov za september). Izsledki so pomembni za vodenje politike 
plač in pri kolektivnih pogajanjih in so v pomoč socialni politiki za računanje različnih 
socialnih prejemkov in podobno. 
 
Viri 
Vir podatkov o zaposlenih osebah po višini bruto plače je bilo letno statistično raziskovanje 
Zaposlene osebe po višini bruto plače (ZAP-STRU/L), izvedeno na podlagi podatkov za 
september. Podatke zanj zbira od leta 2005 in jih je tudi za leto 2008 zbrala Agencija za 
javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). Do vključno leta 2004 je te podatke 
zbiral Statistični urad RS, z raziskovanjem z naslovom Poročilo o zaposlenih osebah po višini 
bruto plače in kolektivne pogodbe (ZAP/PL), in sicer dvakrat letno, torej s polletnim 
raziskovanjem, na podlagi podatkov za marec in september (z enako naslovljenim 
vprašalnikom). 
 
Enote opazovanja 
Enote opazovanja so bile vse pravne osebe v javnem in zasebnem sektorju oziroma njihove 
enote v sestavi, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. 
 
Zbiranje podatkov 
Podatke za raziskovanje je zbrala Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
Pridobila jih je pri pravnih osebah, in sicer z enako naslovljenim vprašalnikom, večinoma 
elektronsko. Pravne osebe so bile omenjeni vprašalnik dolžne izpolniti na podlagi Zakona o 
državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) in Letnega programa statističnih 
raziskovanj za leto 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007). AJPES je zbrane podatke poslal na 
Statistični urad RS; ta jih je statistično obdelal in pripravil za objavo. SURS je bil tudi 
odgovoren za metodologijo ter za izkazovanje in kakovost teh podatkov. 
 
Zajetje 
V statistično raziskovanje ZAP-STRU/L so bile zajete vse pravne osebe javnega in zasebnega 
sektorja in pri njih zaposlene osebe, tj. zaposlene osebe s pogodbami o zaposlitvi (tistih, ki so 
delali po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o delu ali avtorskih pogodbah, nismo 
upoštevali), niso pa bili zajeti samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe 
in osebe, ki so opravljale poklicno dejavnost, ter kmetje. 
Od zaposlenih pri pravnih osebah pa smo po višini bruto plače razvrščali samo tiste zaposlene 
osebe, ki so v septembru delale s polnim delovnim časom (od 159 do največ 200 plačanih 
delovnih ur). Te zaposlene osebe so bile glede na višino bruto plače, ki so jo prejele za delo, 
opravljeno v septembru, razvrščene v 20 razredov (upoštevane so bile tudi nadure ter 
neopravljene, vendar plačane ure in tudi vsa zaostala izplačila, ki so bila izplačana 
septembra). Upoštevani so bili tudi pripravniki in tiste zaposlene osebe, katerih delovni čas je 
bil zaradi posebnih delovnih pogojev krajši od polnega, vendar se je upošteval kot polni 



 Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: (01) 241 51 00; telefaks: (01) 241 53 44; e-pošta: gp.surs@gov.si; www.stat.si 

Identifikacijska št. za DDV: SI97093726; MŠ: 5022932 

5/21 

 

delovni čas (npr. letalci, učno osebje in podobno). Podatki enot, ki na vprašalnik niso 
odgovorile, niso zajeti. 
 
Definicije in pojasnila 
- Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo 

zaposlene osebe, ki delajo pri pravni osebi. 
 
- Bruto plača so izplačila zaposlenih oseb za delo v polnem delovnem času in delovnem 

času, krajšem in daljšem od polnega. Zajemajo tudi vsa druga izplačila, ki se oblikujejo na 
tej osnovi (nadomestila za letni dopust, plačani dopust do 7 dni, za državne praznike, 
bolniške odsotnosti do 30 dni, za strokovno izobraževanje, zastoje pri delu brez krivde 
zaposlenih oseb, plačane odsotnosti ipd.), zaostala izplačila plač in nadomestila plač za 
predhodne mesece, prejemke za minulo delo, stimulativne dodatke, nagrade, premije ter 
prejemke po periodičnem obračunu in zaključnem računu. Bruto plače ne vsebujejo 
nadomestil, ki ne bremenijo pravne osebe (refundacije): nadomestil porodniške odsotnosti, 
bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, dodatkov za nego, invalidnin, nadomestil za 
opravljanje državljanskih dolžnosti (vojaške vaje, vaje iz civilne zaščite itd.) ter izplačil, 
ki bremenijo materialne stroške, kot na primer povračila stroškov za prevoz na delo in z 
dela, nadomestila za prehrano, za službena potovanja, za terenske dodatke, dnevnice in 
nočnine, za izplačila po avtorski pogodbi, pogodbi o delu itd., izplačil iz sklada skupne 
porabe (regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin itd.) in plač, ki so bile izplačane zaposlenim 
osebam kot lastninski deleži. Za izplačilo plače se ne štejejo tudi premije, ki jih za 
zaposlene osebe vplačuje delodajalec za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Ne upoštevajo se tudi tisti prejemki iz dela in od povračil stroškov v zvezi z delom, ki 
presegajo s predpisom vlade določen znesek teh prejemkov, od katerih je treba na podlagi 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (Uradni list 
RS, št. 3/98) plačevati prispevke za socialno varnost. Prav tako ne vsebujejo plač 
delavcev, ki so vključeni v javna dela in ki jim določeni del plače refundira Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje. 

 
- Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu, za opravljeno delo v polnem ali z njim 

izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali s splošnim 
aktom delodajalca. 

 
- Najnižja izplačana bruto plača (preračunana na polni delovni čas) je znesek, ki je bil 

izplačan zaposleni osebi za delo s polnim delovnim časom in je lahko enak ali višji od 
minimalne plače po Zakonu o minimalni plači. 

 
- Najvišja izplačana bruto plača je znesek najvišje plače, ki je bila izplačana zaposleni 

osebi, za delo, opravljeno v opazovanem mesecu. 
 
- Zaposlene osebe so vse osebe, ki imajo s pravno osebo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in 

prejemajo plačo, in sicer ne glede na to, ali so v delovnem razmerju za nedoločen ali 
določen čas, s polnim delovnim časom ali z delovnim časom, krajšim od polnega. Med 
zaposlene osebe ne štejemo oseb, ki delajo po podjemnih pogodbah (pogodbah o delu) ali 
avtorskih pogodbah, in oseb, ki so vključene v programe javnih del, kakor tudi ne 
zaposlenih oseb, državljanov Republike Slovenije, s stalno zaposlitvijo v slovenskih 
predstavništvih, na gradbiščih ipd. v tujini. 
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- Kolektivna pogodba je po Zakonu o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) 
pravni akt, ki ga sklepajo sindikati oziroma združenja sindikatov kot stranka na strani 
delavk in delavcev in delodajalke in delodajalci oziroma združenja delodajalcev kot 
stranka na strani delodajalcev. 

 
Obdelava podatkov 
AJPES je zbrane podatke poslal na SURS v računalniško obdelavo. Tu so bili pregledani in 
statistično obdelani. Njihovo pravilnost in ustreznost smo preverili s pomočjo logičnih in 
računskih kontrol. Podatke nekaterih enot, ki so bili nepravilni ali nelogični, smo s pomočjo 
statističnega urejanja (editinga) popravili. Enote, ki na vprašalnik niso odgovorile, imajo 
status »zavračanje«. Ko je bil postopek statistične obdelave podatkov končan, smo podatke 
smiselno združili (agregirali) in jih objavili ter posredovali našim uporabnikom. 
 
Objavljanje rezultatov 
Podatki, prikazani v tabelah in izraženi pretežno v deležih (%), v manjšem obsegu tudi v 
absolutnih številkah, so bili objavljeni v naslednjih (letnih) publikacijah (v elektronski in 
tiskani obliki): 

• Prva statistična objava 
• Statistične informacije. Trg dela. Zaposlene osebe po višini bruto plače 
• Statistični letopis 

 
Ključne spremenljivke 

• izplačana bruto plača 
• najvišja izplačana bruto plača 
• število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo za opazovani mesec (september) 
• število plačanih delovnih ur za opazovani mesec (september). 

 
Ključne statistike 

• delež zaposlenih oseb, razvrščenih v razrede r po višini plače (%). Predstavlja 
razmerje med številom zaposlenih oseb, razvrščenih glede na višino plače v neki 
razred ri, in številom vseh zaposlenih oseb, razvrščenih po višini plače; (i = število 
razredov; 1≤i≤20); 

• delež vseh zaposlenih oseb, razvrščenih v razrede po višini plače (»delež razvrščenih 
oseb«). Predstavlja razmerje med številom zaposlenih oseb, ki jim je bila v 
opazovanem mescu izplačana plača za od 159 do 200 plačanih delovnih ur, in 
številom vseh v raziskovanje zajetih zaposlenih oseb; 

• delež zaposlenih oseb z minimalno plačo (razmerje med številom prejemnikov 
minimalne plače in številom vseh v raziskovanje zajetih zaposlenih oseb). 

 
Vprašalnik 
Primer vprašalnika je na voljo na spletnem naslovu: 
http://www.ajpes.si/docDir/Sprejem_podatkov/Place/Obrazec%20ZAP_STRU-L.pdf
 

http://www.ajpes.si/docDir/Sprejem_podatkov/Place/Obrazec%20ZAP_STRU-L.pdf
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1 Ustreznost statističnih konceptov 
Pojem ustreznost statističnih konceptov se nanaša na lastnost statistik, s katero ugotavljamo, 
ali le-te zadovoljujejo potrebe uporabnikov. 

1.1 Ključni uporabniki podatkov iz raziskovanja 
Glavni uporabniki podatkov, pridobljenih z raziskovanjem ZAP-STRU/L, so: 

• vlada, vladne službe in ministrstva, politične stranke, 
• sindikati, gospodarske zbornice, 
• lokalne skupnosti, 
• gospodarski subjekti in raziskovalne ustanove, 
• Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
• novinarji, 
• tuji uporabniki in drugi. 

1.2 Komuniciranje z uporabniki 
Uporabnikom so na voljo različni načini dostopa do statističnih podatkov in informacij. V 
skupno zadovoljstvo sta se dostopnost in hitrost dostopa z uvedbo novih oblik komuniciranja 
(internet) še povečali, to pa povečuje tudi odzivnost uporabnikov in kakovost sodelovanja z 
njimi. Zdaj jim je na voljo tudi več načinov dostopa do podatkov in pojasnil. Večina 
komunikacij med svetovalcem in uporabnikom poteka neposredno po telefonu ali po e-pošti. 
Hitreje poteka tudi dostavljanje vseh vrst informacij. Prevladujejo vprašanja vsebinske narave 
in metodološka pojasnila. Rezultati obravnavanega raziskovanja so bili med uporabniki vedno 
sprejeti z zadovoljstvom. 
V komunikaciji med uporabniki in SURS-om ima pomembno vlogo tudi Sosvet za statistiko 
dela, določen z zakonom o statistiki, namenjen za izmenjavo aktualnih informacij o 
načrtovanih novostih, spremembah in dopolnitvah pri zbiranju podatkov in objavljanju 
rezultatov, pri uporabljenih metodah in virih podatkov s področja statistike dela. Sestaja se 
enkrat letno, v njem sodelujejo (s svojimi člani) naslednje ustanove: Zavod RS za 
zaposlovanje, Statistični urad RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Vlada 
Republike Slovenije, Urad za enake možnosti, Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, UMAR, Ministrstvo za finance, 
AJPES, Združenje delodajalcev Slovenije, GZS, DURS, Zveza svobodnih sindikatov 
Slovenije, Center RS za poklicno izobraževanje in FDV. 

1.3 Delež manjkajočih statistik 
Izračunane statistike pokrivajo vse potrebe, zato je bil delež manjkajočih statistik enak 0. 
 

2 Točnost ocen 
Pojem »točnost ocen« je definiran kot ujemanje med vrednostjo, ki jo dobimo na koncu 
statistične obdelave (po zbiranju podatkov, urejanju, vstavljanju manjkajočih vrednosti, 
ocenjevanju itd.), in pravo, toda neznano populacijsko vrednostjo. 

2.1 Vzorčne napake 

2.1.1 Postopek izračuna vzorčne napake 
Ker raziskovanje ne poteka na podlagi vzorca, vzorčnih napak ni bilo. 
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2.1.2 Vzorčna napaka 
Glej točko 2.1.1 

2.1.3 Pojasnila 
Glej točko 2.1.1 

2.1.4 Ukrepi za zmanjšanje vzorčnih napak 
Glej točko 2.1.1 
 

2.2 Nevzorčne napake 

2.2.1 Napake zaradi neodgovora 
Napake te vrste nastanejo zato, ker vse enote, zajete v raziskovanje, iz različnih razlogov ne 
odgovorijo na vprašalnik oz. ga ne izpolnijo (vrnejo). Lahko gre na primer za enote, ki 
sodelovanje zavračajo. 

2.2.1.1 Stopnja neodgovora enote 
Od 54 943 v raziskovanje zajetih enot je vprašalnik izpolnilo in ga vrnilo 39 383 enot, 15 560 
enot pa tega ni storilo. Stopnja neodgovora enote (delež enot, ki niso izpolnile vprašalnika) je 
bila tako 28,3-odstotna, stopnja odgovora enote (delež enot, ki so izpolnile vprašalnik) pa 
71,7-odstotna. 

2.2.1.2 Stopnje neodgovora spremenljivke 
Pomanjkljivo izpolnjenih vprašalnikov ni bilo. Pravilnost izpolnjevanja vprašalnika ZAP-
STRU/L je vezana na kontrole iz mesečnega vprašalnika Obrazec 1-ZAP/M. Število 
zaposlenih se mora ujemati, sicer kontrola tak vprašalnik zavrne. Imputacij v tem 
raziskovanju ni. 

2.2.1.3 Postopki v primeru neodgovorov 
Enote, ki so AJPES-u mesečno sporočale podatke na elektronskem vprašalniku Obrazec 1-
ZAP/M (namenjenem za zbiranje podatkov za Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri 
pravnih osebah, ZAP/M), so bile pri sporočanju podatkov za september in še od oktobra do 
decembra samodejno opozorjene tudi na sporočanje podatkov za ZAP-STRU/L. Tiste enote, 
ki so podatke za ZAP/M sporočale na papirnem vprašalniku in ki niso sporočile podatkov za 
ZAP-STRU/L, pa so prejele opomin. 

2.2.1.4 Delež imputiranih podatkov 
Tega deleža ne ugotavljamo, ker manjkajočih podatkov ne imputiramo. 

2.2.1.5 Postopki za zmanjšanje stopenj neodgovorov 
Statistični urad nima neposrednega stika s poročevalskimi enotami, ker je zbiranje podatkov v 
pristojnosti AJPES-a. Zato lahko na zmanjšanje stopnje (obsega) neodgovorov vplivamo le 
posredno. Enote, ki so dolžne sporočati podatke za letno raziskovanje Zaposlene osebe po 
višini bruto plače (ZAP-STRU/L), so namreč dolžne sporočati tudi podatke za mesečno 
raziskovanje Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah (Obrazec 1 - ZAP/M) 
in na sporočanje podatkov za ZAP-STRU/L jih spomnimo tako, da mesečnemu vprašalniku 
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Obrazec 1 - ZAP/M za mesec september dodamo opozorilo, da je treba izpolniti tudi 
vprašalnik ZAP-STRU/L. 

2.2.2 Napake pokritja 

2.2.2.1 Napake nadpokritja 
Ker podatke za letno raziskovanje ZAP-STRU/L sporočajo iste enote kot za mesečno 
raziskovanje ZAP/M, število poročevalskih enot za ZAP-STRU/L ne sme presegati števila 
enot, ki poročajo za ZAP/M. Zato do tovrstnih napak ne prihaja. 

2.2.2.2 Napaka podpokritja 
Če poročevalci za mesečno raziskovanje (ZAP/M) sporočijo podatke, za ZAP-STRU/L pa jih 
ne, jih posebej ne opominjamo/terjamo. 

2.2.2.3 Delež napačno razvrščenih enot 
Pri tem raziskovanju ne preverjamo pravilnosti razvrstitve enot po določeni klasifikaciji. 

2.2.2.4 Ukrepi za zmanjšanje napak pokritja 
Tovrstni ukrepi niso predvideni, ker se take težave ne pojavljajo. 

2.2.3 Merske napake 

2.2.3.1 Kontrole za zaznavanje napak 
Za ugotavljanje napak imata tako AJPES kot SURS izdelan sistem logičnih kontrol. S 
pomočjo posebne aplikacije (StatVn) AJPES že med vnosom podatkov preveri računsko in 
logično pravilnost podatkov, posredovanih prek spletnega portala ali na papirju. Ker ima to 
raziskovanje enak zajem kot Mesečno statistično raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih 
osebah, se nekatere kontrole medsebojno navezujejo. Postopki kontrol so podobni. 
 
Za ponazoritev nekaj primerov logičnih kontrol: 

 AOP104 > 0 
 AOP104 = AOP101 + AOP102 + AOP103 
 AOP125 > 0, 
 AOP104 = AOP025 (Obrazec 1-ZAP/M), 
 AOP125 ≤ AOP001 (Obrazec 1-ZAP/M). 

kjer je: 
- AOP104 seštevek zaposlenih oseb z do 158 ur (AOP101), s 159 do 200 ur (AOP102) 

in z 201 in več opravljenimi urami (AOP103) v septembru, 
- AOP125 najvišja izplačana bruto plača, 
- AOP025 število zaposlenih, ki so prejeli plačo (po Obrazec 1-ZAP/M), 
- AOP001 izplačane bruto plače za tekoči mesec (po Obrazec 1-ZAP/M). 

 
Podatke, prejete z AJPES-a, na SURS-u še enkrat preverimo. Nekatere spremenljivke se 
morajo ujemati s spremenljivkami v mesečnem raziskovanju, na primer 

- število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo za september (mora biti v obeh enako), 
- število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v višini do zgornje meje spodnjega razreda, 

ne sme biti večje od števila zaposlenih oseb, ki so prejele minimalno plačo za 
september (mesečno raziskovanje). 
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2.2.3.2 Razlogi za nastanek merskih napak 
Iz izkušenj izhaja, da so razlogi za nastanek merskih napak predvsem naslednji: 

- napačno razumevanje vprašanj, 
- napaka pri vnosu podatkov v elektronski vprašalnik, 
- enota ne poroča zase, ampak poroča za celotno podjetje. 

2.2.3.3 Postopanje v primeru napak 
Spletna aplikacija že med vnašanjem podatkov v vprašalnik opozori pravno osebo na 
morebitne napake v podatkih in s tem prepreči oddajo nepravilnih podatkov, pravni osebi pa 
izpiše seznam napak. Po odpravi nepravilnih podatkov lahko pravna oseba oddajo podatkov 
ponovi. Prva kontrola prispelih izpolnjenih vprašalnikov se opravi že na izpostavah AJPES-a, 
druga pa na sedežu omenjene ustanove. Če v AJPES-u odkrijejo napako pri vnašanju 
podatkov z vprašalnikov na papirju, potem pristojni uslužbenec AJPES-a pravno osebo 
opozori na napako in ji pomaga, da jo odpravi. 
Na SURS-u sledi takoj pri vhodu (pri prihodu podatkov) še ena kontrola, predvsem glede 
smiselnosti podatkov. V postopku statistične obdelave podatke še enkrat prekontroliramo, ali 
zadoščajo pogojem logičnih kontrol. Manjše napake odpravimo sami, če pa odkrijemo kakšno 
večjo, gradivo vrnemo na AJPES. 

2.2.3.4 Delež urejanja podatkov 
Natančne evidence o popravkih v fazi urejanja podatkov nimamo. Kontrole na AJPES-u se 
izvajajo skupaj z mesečnim raziskovanjem ZAP/M za september. Izločijo se vse tiste enote, 
pri katerih se primerjalni podatki v vprašalnikih med seboj ne skladajo. V raziskovanju za 
september 2008 je bilo takih primerov 26. 

2.2.3.5 Ukrepi za zmanjšanje števila merskih napak 
Na AJPES-u in na SURS-u redno spremljamo potek obdelav podatkov in raziskovanj o 
plačah. Zagotovljeno je, da uslužbenci izpostav o tem poročajo centrali AJPES-a. Pristojni 
uslužbenci v AJPES-u obravnavajo poleg rednega poročanja o izvajanju mesečnega 
statističnega raziskovanja o izplačanih plačah vsaj enkrat letno tudi problematiko v zvezi s 
tem raziskovanjem, redno spremljajo tudi potek obdelave in pravilnost podatkov, prejetih v 
elektronski obliki ali na papirju, in tudi s tem zagotavljajo učinkovito izvajanje statističnih 
raziskovanj. 
Za tehnično in organizacijsko podporo statističnih in drugih raziskovanj v AJPES-u skrbi 
posebna Projektna skupina, in sicer. pripravlja predloge za izboljšave računalniških, 
organizacijskih in drugih rešitev za nemoteno izvajanje statističnih raziskovanj o izplačanih 
plačah. Za ta namen sodeluje tudi s pristojnimi institucijami. 
Omenjena delovna skupina skrbi, da sodelovanje med AJPES-om in SURS-om pri izvajanju 
statističnega raziskovanja Zaposlene osebe po višini bruto plače poteka skladno z dogovorom 
(Dogovor o sodelovanju pri izvajanju statističnih raziskovanj o izplačanih plačah pri pravnih 
osebah v RS), sklenjenim med omenjenima ustanovama. Predlaga nove vsebinske, 
informacijske in organizacijske rešitve za izvajanje omenjenega raziskovanja. 
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3 Pravočasnost in točnost objave 
Pravočasnost objave meri časovni razmik med referenčnim obdobjem, na katero se podatki 
nanašajo, in datumom objave. Točnost objave označuje skladnost med dejanskim in 
predhodno najavljenim datumom objave podatkov. Če se zgoraj omenjena datuma ujemata, 
pravimo, da je bila objava točna. 

3.1 Pravočasnost objave 

3.1.1 Pravočasnost prve objave 
Pravočasnost prve objave rezultatov raziskovanja je določena kot razlika med datumom prve 
objave in koncem referenčnega obdobja. 

Tabela 3.1: Pravočasnost prve objave. 
Referenčno obdobje 30. 9. 2008 
Datum objave 2. 4. 2009 
Časovni zamik T+184 

3.1.2 Pravočasnost končnih rezultatov 
Končni rezultati so na voljo v publikaciji Statistične informacije (št. 20/10), v elektronski 
(http://www.stat.si/doc/statinf/07-SI-115-0901.pdf) in tiskani obliki. 
Tabela 3.2: Pravočasnost končnih rezultatov. 
Referenčno obdobje 30.9.2008 
Datum objave 28.4.2009 
Časovni zamik T+210 

3.1.3 Razlogi za večje zamude in ukrepi za izboljšanje pravočasnosti 
AJPES zbira po Dogovoru o sodelovanju pri izvajanju statističnih raziskovanj o izplačanih 
plačah pri pravnih osebah v RS, sklenjenem s SURS-om, vsak mesec še podatke za mesečno 
raziskovanje o izplačanih plačah pri pravnih osebah. Tako jim isti poročevalci vsako leto 
sporočajo za september dvojne podatke: – poleg rednih mesečnih še podatke o zaposlenih 
osebah po višini bruto plače, vendar imajo mesečni podatki zaradi večje pomembnosti pri 
objavah prednost. 

3.2 Točnost objave 

3.2.1 Točnost prve objave 
Točnost objave je izračunana kot razlika med napovedanim in dejanskim datumom objave. V 
našem primeru se dejanski datum prve objave ujema z napovedanim, zato je bila Prva objava 
točna. 
Tabela 3.3: Točnost prve objave. 
Referenčno obdobje 30. 9. 2008 
Napovedan datum objave 2. 4. 2009 
Dejanski datum objave 2. 4. 2009 
Časovni zamik 0 

3.2.2 Razlogi za večje odmike in ukrepi za izboljšanje točnosti objav 
Ker odmikov med napovedanimi in dejanskimi datumi objav za leto 2008 ni bilo oz. ker so 
bile objave točne, ukrepi za izboljšanje točnosti niso bili potrebni. 
 

http://www.stat.si/doc/statinf/07-SI-115-0901.pdf
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4 Dostopnost in jasnost informacij 
Dostopnost informacij se nanaša na konkretne fizične okoliščine, v katerih so podatki 
dostopni uporabniku: kje se podatki fizično nahajajo, kakšne so možnosti za naročanje, urnik 
objav, jasna plačilna politika, dostopnost mikro- in makropodatkov, različni formati in mediji 
(npr. papir, računalniške datoteke, CD-ROM, internet). 
Jasnost informacij se nanaša na podatkovno okolje, preko katerega uporabnik pride do 
informacij: ali so skupaj s podatki dostopne tudi besedilne informacije, metodološka 
pojasnila, dokumentacija (vse to navadno označujemo s pojmom metapodatki), ali so podatki 
opremljeni z grafičnim ali drugim slikovnim gradivom, ali je podana informacija o kakovosti 
podatkov, ali so uporabniku po potrebi dostopne dodatne informacije. 

4.1 Dostopnost informacij 

4.1.1 Uporabljeni kanali izkazovanja rezultatov 
Zap.št. Kanal Uporabljeno 
1 Spletna objava DA 

2 
Ad hoc pripravljeni podatki za uporabnike po njihovi 
specifikaciji DA 

3 Digitalni mediji (podatki na disketah, CD-ju,....) DA 
4 Podatki, dosegljivi preko telefonskega odzivnika NE 
5 Podatki, predstavljeni na novinarski konferenci NE 
6 Splošne tiskane publikacije  DA 
7 Tematske tiskane publikacije  DA 
8 Baze podatkov (npr. Arhiv družboslovnih podatkov) NE 
9 Statistično zaščiteni mikropodatki NE 

4.1.2 Delež uporabljenih kanalov 
Za izkazovanje rezultatov je bilo uporabljenih 55,6 % kanalov. 

4.1.3 Uporabljeni načini izkazovanja rezultatov 
Zap. št. Način Uporabljeno 
1.1 Spletna stran SURS DA 
1.2 Spletne strani institucij slovenskega statističnega sistema  NE 
1.3 Baze, dosegljive preko spleta (BSP, SISTAT – PC AXIS) NE 
1.4 Spletne strani mednarodnih organizacij NE 
1.5 Tematske spletne strani (npr. popis 2002) NE 
2.1 Pisni zahtevki DA 
2.2 Telefonsko posredovanje NE 
3.1 CD, diskete, diski NE 
3.2 Posredovanje podatkov preko mreže (el. pošta, protokoli) DA 
4.1 Podatki, dosegljivi preko telefonskega odzivnika  NE 
5.1 Podatki, predstavljeni na novinarski konferenci NE 
6.1 Letopis  DA 
6.2 Slovenija v številkah NE 
6.3 Pomembnejši statistični podatki NE 
7.1 Prva skrajšana objava DA 
7.2 Statistične informacije DA 
7.3 Rezultati raziskovanj NE 

7.4 
Posebne (npr. Pregled prometnih gibanj) ter priložnostne (npr. 
Popisi na Slovenskem 1948-1991) publikacije NE 

7.5 Publikacije Eurostata  NE 
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7.6 Publikacije ostalih mednarodnih organizacij (OECD, IMF) NE 
8.1 Baze podatkov, namenjene za interno uporabo na uradu NE 
8.2 Baze, dostopne tudi zunanjim uporabnikom NE 

4.1.4 Delež uporabljenih načinov izkazovanja rezultatov 
Za izkazovanje rezultatov je bilo uporabljenih 27,3 % načinov. 

4.2 Jasnost izkazanih informacij 

4.2.1 Tiskane publikacije 
Rezultati obravnavanega raziskovanja so bili objavljeni za september 2008 v publikaciji 
Statistične informacije (SI), in sicer v tiskani in elektronski obliki (na spletni strani 
Statističnega urada, na naslovu: http://www.stat.si/doc/statinf/07-SI-115-0901.pdf). 

4.2.1.1  Izkazani rezultati 
Rezultati so izkazani tabelarično, predvsem v obliki deležev in absolutnih števil. Deleži so 
prikazani še v grafični obliki. 

4.2.1.2 Raven (podrobnost) izkazovanja 
V prvem delu publikacije Statistične informacije so podatki izkazani po sektorjih in oddelkih 
dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) 2002 in po statističnih regijah, v 
zadnjih dveh tabelah pa po oddelkih dejavnosti po Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) 
2008. Podatki so izkazani tudi po Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (SKIS) 
glede na javni in zasebni sektor. 

4.2.1.3 Metapodatki 
Nekatere ključne ugotovitve, izpeljane iz objavljenih podatkov, so podane na začetku 
publikacije SI. Obširnejši prikaz je na koncu publikacije, v metodoloških pojasnilih; v njih 
uporabnika najprej obveščamo o prehodu na novo različico klasifikacije dejavnosti, SKD 
2008 in jo na kratko opišemo, potem pojasnjujemo glavni namen tega statističnega 
raziskovanja, navedemo enote opazovanja, vire podatkov in zajetje. Sestavni del 
metodoloških pojasnil so tudi statistične definicije oz. razlage in opisi osnovnih pojmov, kot 
na primer: povprečna mesečna plača, bruto plača, minimalna plača, najnižja, najvišja 
izplačana plača itd. Na koncu je naveden še seznam publikacij s tovrstnimi podatki in časovna 
dinamika objavljanja le-teh. Publikacijo vsebinsko zaključi komentar k objavljenim 
podatkom. 

4.2.1.4 Ukrepi za izboljšanje jasnosti izkazanih rezultatov 
Z objavo podatkov za leto 2008 se raziskovanje po tem metodološkem postopku končuje. 
Zato trenutno tudi niso predvideni ukrepi za izboljšanje jasnosti izkazanih rezultatov. 

4.2.2 Spletna objava 
Podatke o zaposlenih osebah po višini bruto plače smo najprej objavili 2. 4. 2009 v Prvi 
objavi na spletni strani Statističnega urada, in sicer osnovne podatke. Podrobnejše podatke pa 
smo objavili v Statističnih informacijah v elektronski (in tiskani) obliki 28. 4. 2009. 
Podatki so objavljeni na: 

• Prva statistična objava (PO): http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2233 in 
• Statistične informacije (SI): http://www.stat.si/doc/statinf/07-SI-115-0901.pdf. 

http://www.stat.si/doc/statinf/07-SI-115-0901.pdf
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=2233
http://www.stat.si/doc/statinf/07-SI-115-0901.pdf
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4.2.2.1 Izkazani rezultati 
• V obliki deležev so podani podatki o zaposlenih osebah po višini bruto plače po 

sektorjih dejavnosti, oddelkih dejavnosti (SKD 2002, SKD 2008), po statističnih 
regijah, upravnih enotah in po vrstah pravnih oseb po SKIS. 

• V obliki absolutnih števil so podani podatki o najvišjih in najnižjih bruto plačah oseb, 
zaposlenih s polnim delovnim časom, po oddelkih dejavnosti (SKD 2002, SKD 2008). 

4.2.2.2 Nivo izkazovanja 
V prvem delu publikacije Statistične informacije so podatki izkazani do ravni oddelka 
dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) 2002, po statističnih regijah in 
upravnih enotah pa do ravni skupaj. V zadnjih dveh tabelah pa so podatki izkazani do ravni 
oddelka Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008). 

4.2.2.3 Metapodatki 
V metodoloških pojasnilih publikacije Statistične informacije. Osrednji del podaja namen 
statističnega raziskovanja, enote opazovanja, vir podatkov in zajetje. V definicijah so razlage 
in opisi osnovnih pojmov. Na koncu je še komentar k objavljenim podatkom. 

4.2.2.4 Ukrepi za izboljšanje jasnosti izkazanih rezultatov 
Ker so podatki za september 2008, zadnji objavljeni podatki, ukrepi za izboljšanje jasnosti 
izkazanih rezultatov niso predvideni. 

4.2.3 Ostali načini izkazovanja rezultatov 
Uporabniku so glede na posebne zahteve na voljo tudi podatki, ki jih v tiskanih publikacijah 
ali na spletu ne objavljamo. Te jim, če je mogoče, po njihovi želji tudi pripravimo in 
posredujemo. 
 

5 Primerljivost statistik 
Namen komponente, imenovane primerljivost statistik, je izmeriti razlike, ki se pojavijo pri 
uporabi statističnih konceptov in definicij za izračun primerjalnih statistik v različnih 
geografskih področjih, drugih domenah populacije ali različnih referenčnih obdobjih. 

5.1 Časovna primerljivost 

5.1.1 Dolžina primerljivih časovnih vrst 
Do vključno leta 2004 je Statistični urad RS podatke o zaposlenih osebah po višini bruto plače 
tudi zbiral, in sicer s polletnim raziskovanjem Poročilo zaposlenih oseb po višini bruto plače 
in kolektivne pogodbe (ZAP/PL), za marec in za september (z enako naslovljenim 
vprašalnikom), in sicer jih je zbiral, obdeloval in objavljal na enak način kot podatke za 
mesečno raziskovanje. Od leta 2005 je vir podatkov o zaposlenih osebah po višini bruto plače 
letno statistično raziskovanje Zaposlene osebe po višini bruto plače (ZAP-STRU/L), ki se 
izvaja le za september. Podatke zanj zbira Agencija za javnopravne evidence in storitve (v 
nadaljevanju AJPES) pri pravnih osebah, in sicer z enako naslovljenim vprašalnikom, 
večinoma elektronsko, SURS pa zbrane podatke statistično obdela in objavi. 
Nekaj sprememb v časovni vrsti podatkov: 

• do vključno leta 1990 so bili podatki o plačah izraženi v neto plačah 
• do vključno leta 1991 so bili podatki o denarnih zneskih izraženi v dinarjih 
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• Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je leta 1997 nadomestila Enotno 
klasifikacijo dejavnosti (EKD) 

• od leta 2005 je vir podatkov letno statistično raziskovanje ZAP-STRU/L – podatke 
zbira AJPES, obdeluje pa jih SURS 

• od vključno leta 2007 so podatki o denarnih zneskih izraženi v evrih. 

5.1.2 Prelomi v časovni vrsti 
Vsaka sprememba je povzročila prelom v časovni vrsti. Motivi so bili različni. Glavni razlogi 
za spremembe so bili naslednji: 

• dvig kakovosti zbranih podatkov, 
• povečevanje učinkovitosti pri zbiranju podatkov, 
• zmanjševanje obremenitve poročevalskih enot, 
• zniževanje stroškov raziskovanja. 

V našem primeru podatki za nazaj niso preračunani. Prehod z zbiranja podatkov o neto na 
zbiranje podatkov o bruto plačah je bil smiseln in nujen zaradi nove davčne zakonodaje 
(izključevanje socialnih vplivov na plače zaradi uvedb davčnih olajšav v letu 1992). 
Vsebinska sprememba obstoječe Enotne klasifikacije dejavnosti z mednarodno primerljivo 
SKD. Zadnja sprememba je pomenila korak k zmanjševanju obremenitev poročevalcev ob 
hkratnem zniževanju stroškov raziskovanja. 

5.1.3 Ostali dejavniki, ki vplivajo na časovno primerljivost 
Tovrstnih dejavnikov, ki bi vplivali na časovno primerljivost, ni bilo. 

5.2 Krajevna primerljivost 

5.2.1 Primerljivost z ostalimi članicami evropskega statističnega sistema 
Tovrstni podatki so se do vključno leta 2004 zbirali polletno na SURS-u, od leta 2005 pa se 
zbirajo letno, in sicer na AJPES-u. Druge države zbirajo te podatke na različne načine, vsaka 
po svoji metodologiji, kar zmanjšuje njihovo primerljivost. Prav tako tudi ni enotne pravne 
podlage za zbiranje tovrstnih podatkov. 

5.3 Desezoniranje 
Podatki, pridobljeni v tej raziskavi, se ne desezonirajo. 
 

6 Skladnost 
Skladnost pri statistikah ugotavlja njihovo primernost za zanesljivo povezovanje na različne 
načine in za različne uporabnike. 

6.1 Skladnost med začasnimi in končnimi podatki 

6.1.1 Politika objavljanja začasnih podatkov 
Do vključno leta 2004 so se podatki v Statističnih informacijah objavljali dvakrat na leto, za 
marec in za september, in sicer le kot končni. Od vključno leta 2005, odkar jih, večinoma z 
elektronskim vprašalnikom, zbira AJPES, pa jih objavljamo le za september. Prvi objavi, ki 
vsebuje najpomembnejše podatke, sledi publikacija Statistične informacije s podrobnejšimi 
podatki. Podatki so končni. 
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6.1.2 Skladnost med začasnimi in končnimi podatki 
Objavljamo le končne podatke. 

6.1.3 Razlogi za večje razlike med začasnimi in končnimi podatki 
Glej 6.1.2. 

6.2 Skladnost z rezultati referenčnega raziskovanja 

6.2.1 Kratek opis referenčnega raziskovanja 
Podatke, pridobljene z raziskovanjem o izplačanih plačah za opazovani mesec (september), 
primerjamo s podatki iz Mesečnega statističnega raziskovanja o izplačanih plačah pri pravnih 
osebah (ZAP/M), in sicer primerjamo podatke o številu poročevalskih enot, o številu 
zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, podatke o najnižji in najvišji plači. 

6.2.2 Skladnost z referenčnimi podatki 
V tabeli 6.1 so prikazani podatki o številu zaposlenih oseb na podlagi plačanih delovnih ur iz 
raziskovanja ZAP-STRU/L in iz Mesečnega poročila o izplačanih plačah pri pravnih osebah 
za september leta 2008. 
Tabela 6.1: Primerjava rezultatov podatkov iz raziskovanja ZAP-STRU/L in iz O1-ZAP/M (september 2008) 
O 1-ZAP/M 706 154
ZAP-STRU/L 678 529
Razlika 27 625

6.2.3 Razlogi za večja odstopanja 
Glej 6.2.1 
 

7 Stroški in obremenitve 
Stroški in obremenjevanje anketiranih oseb oz. poslovnih subjektov sicer niso merilo za 
kakovost. So pa pomemben vidik pri ocenjevanju kakovosti v tem smislu, da na kakovost 
statistik ne moremo gledati kot na absolutno dejstvo in pri tem ne upoštevati drugih posledic 
za družbo. 

7.1 Stroški raziskovanja za urad 
Ko smo leta 2005 začeli zbirati podatke o zaposlenih osebah po višini bruto plače le za 
september in ko so na AJPES-u prevzeli zbiranje podatkov še za raziskovanje ZAP-STRU/L 
(prej ZAP/PL, dvakrat letno), so se na SURS-u znatno zmanjšali stroški raziskovanja in 
obremenitev zaposlenih, ki so se ukvarjali s temi nalogami. Odpadlo je kar nekaj opravil in s 
tem tudi stroškov: tiskanje in razpošiljanje vprašalnikov, zbiranje in pregledovanje izpolnjenih 
vprašalnikov, ročni vnos podatkov in stiki s tistimi poročevalskimi enotami, katerih 
vprašalniki so vsebovali napake in nejasnosti. Te naloge so pred tem izvajali zaposleni, ki 
smo jih lahko že v letu 2005 razporedili na druga ustrezna delovna mesta na SURS-u. 
Prihranek na letni ravni je ocenjen na okoli 2 500 ur. 
 
Na AJPES-u pa se je zaradi tega ukrepa obseg dela sicer povečal, vendar so za izvedbo teh 
opravil uporabili obstoječo tehnologijo, obstoječe vire in osebje. 
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Za uspešno izvajanje dodatnih nalog sta bili pomembni medsebojna usklajenost in dobra 
organizacija dela in, pri tem je bilo v pomoč dobra informacijsko-tehnična podpora in 
pretežno elektronsko komuniciranje z dajalci podatkov. Poenostavitev je pomenilo tudi 
komuniciranje poročevalskih enot s samo eno institucijo. 
 
Zaradi opisane racionalizacije so se zmanjšali tudi materialni stroški. Do vključno leta 2004 
smo dvakrat na leto (za marec in za september) pošiljali vsakič približno 14 000 pravnim 
osebam okoli 21 500 vprašalnikov. Če upoštevamo, da je leta 2008 sporočalo podatke za to 
raziskovane že okoli 38 000 pravnih oseb na približno 47 000 vprašalnikih, to po ocenah 
pomeni letni prihranek v znesku okrog 62 000 EUR. 
 
Prihranek na letni ravni je tako po oceni znašal: 

• v delovnih urah približno 2 500 ur, 
• v materialnih stroških približno 62 000 EUR. 

 
Tabela 7.1: Ocena stroškov raziskovanja na uradu za leto 2008 
Število porabljenih Stroški skupaj 

delovnih ur (EUR) 
250 3 500 

7.2 Obremenitev in stroški poročevalskih enot 
Po novem se podatki ne zbirajo več dvakrat, ampak le enkrat na leto, zato je časovni 
prihranek ustrezno večji. Če predpostavimo, da se za izpolnjevanje enega vprašalnika porabi 
10 minut, znese časovni prihranek pri približno 38 000 vprašalnikih kar 6 300 ur, in to samo 
zaradi opustitve marčnega vprašalnika. Novi vprašalnik (le za september!) vsebuje 5 vprašanj 
manj in to spet pri vsakem vprašalniku pomeni nekajminutni časovni prihranek. Če je prej 
poročevalska enota za izpuščenih 5 vprašanj porabila 1 minuto na vprašalnik, to pomeni pri 
38 000 vprašalnikih na mesec prihranek časa v obsegu okrog 630 ur. Ta prihranek ni stalen in 
se praviloma veča, ker se veča tudi število poročevalskih enot. Po ocenah znaša torej pri 
izpolnjevanju vprašalnikov zaradi navedenih sprememb skupen prihranek časa okoli 6 900 ur 
za opazovano obdobje (september). 
 
Poročevalskim enotam so odpadli tudi stroški, ki so nastajali zaradi sporočanja podatkov 
SURS-u. Tako so odpadli tudi materialni stroški, ki so bili povezani s pošiljanjem kuvert z 
izpolnjenimi vprašalniki1. Če bi podatke na SURS posredovalo vsakič (za marec in za 
september) okoli 38 000 pravnih oseb, pomeni to za poročevalce vsaj 24 000 EUR letnega 
prihranka. Nadalje vse poročevalske enote tudi nimajo več materialnih stroškov, povezanih s 
pošiljanjem podatkov, ker že velika večina poročevalskih enot sporoča podatke AJPES-u 
elektronsko. 
 
Časovni in ekonomski prihranek poročevalskih enot na letni ravni (če predpostavimo, da naj 
bi bilo letno, torej za marec in za september, po ocenah poslanih skupno približno 76 000 
vprašalnikov): 

• Prihranek časa (v delovnih urah): skupen prihranek približno 6 966 ur, od tega: 
- za marec odpade vseh 38 000 vprašalnikov  prihranek 6 333 ur, 
- za september (krajši vprašalnik) prihranek na vprašalnik približno 1 minuta  

prihranek 633 ur, 

                                                 
1 Cena lista papirja A4 je 0,07 €, ovojnice B5 je 0,036 € in znamke do 20 g 0,24 € 
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• Materialni stroški posredovanja podatkov (v EUR): skupen prihranek približno 24 324 
EUR, od tega: 
- za marec odpade vseh 38 000 vprašalnikov  prihranek 13 148 EUR, 
- za september odpade večina stroškov, ker poroča elektronsko po ocenah vsaj 85 % 

poročevalskih enot. Tako po ocenah znaša celoten prihranek dodatnih 11 176 
EUR. 

 
Tabela 7.1: Ocena obremenitev in stroškov poročevalskih enot za leto 2008 

Število 
poročevalskih 
enot (ocena) 

Letno 
število 
obrazcev 
na enoto 

Porabljeni 
čas za en 
vprašalnik 
(ure) 

Skupni 
porabljeni 
čas (ure) 

38 000 1,24 0,17 6 333 

7.3 Ukrepi za zmanjšanje stroškov in obremenitev 
S prenosom zbiranja podatkov na AJPES smo na SURS-u znatno znižali stroške raziskovanja. 
V celoti je odpadlo zbiranje podatkov za marec, vprašalnik za september pa je krajši, zato je 
tudi za izpolnjevanje potreben krajši čas. Odpadli so tudi materialni stroški, povezani s 
tiskanjem in pošiljanjem vprašalnikov in obvestilnih pisem, ter poštni in telefonski stroški, 
povezani z zbiranjem in kontrolo podatkov. Manjša pa je tudi obremenitev poročevalskih 
enot, ker po novem sporočajo podatke samo eni instituciji. 
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8 Priloge 
 
Priloga 1: Kratek opis komponent kakovosti 
 
USTREZNOST statističnih konceptov 
Pojem 'ustreznost' se nanaša na lastnost statistik, s katero ugotavljamo, ali le-te zadovoljujejo 
potrebe uporabnikov. 
 
NATANČNOST ocen 
Pojem 'natančnost' je definiran kot ujemanje med vrednostjo, ki jo dobimo na koncu 
statistične obdelave (po zbiranju podatkov, urejanju, vstavljanju manjkajočih vrednosti, 
ocenjevanju itd.), in pravo, toda neznano populacijsko vrednostjo. 
 
PRAVOČASNOST IN TOČNOST izkazovanja 
Pravočasnost meri časovni razmik med referenčnim obdobjem, na katero se rezultati 
nanašajo, in datumom izkazovanja.  
Točnost označuje skladnost med dejanskim in predhodno najavljenim datumom izkazovanja 
rezultatov. Če se zgoraj omenjena datuma ujemata, pravimo, da je bilo izkazovanje točno. 
 
DOSTOPNOST IN JASNOST informacij 
Dostopnost se nanaša na konkretne fizične okoliščine, v katerih so podatki dostopni 
uporabniku: kje se podatki fizično nahajajo, kakšne so možnosti naročanja, urnik objav, jasna 
plačilna politika, dostopnost mikro- in makro-podatkov, različni formati in mediji (papir, 
računalniške datoteke, CD-ROM, internet...). 
Jasnost se nanaša na podatkovno okolje, preko katerega uporabnik pride do informacij: ali so 
skupaj s podatki dostopne tudi besedilne informacije, metodološka pojasnila, dokumentacija 
(vse to navadno označujemo s pojmom metapodatki), ali so podatki opremljeni z grafičnim ali 
drugim slikovnim gradivom, ali je podana informacija o kakovosti podatkov, ali so 
uporabniku po potrebi dostopne dodatne informacije. 
 
PRIMERLJIVOST statistik 
Namen komponente, imenovane primerljivost statistik, je izmeriti razlike, ki se pojavijo pri 
uporabi statističnih konceptov in definicij za izračun primerjalnih statistik v različnih 
geografskih področjih, drugih domenah populacije ali različnih referenčnih obdobjih. 
 
SKLADNOST 
Skladnost pri statistikah ugotavlja njihovo primernost za zanesljivo povezovanje na različne 
načine in za različne uporabnike. 
 
STROŠKI IN OBREMENITVE 
Stroški in obremenjevanje anketiranih oseb oz. poslovnih subjektov niso dejanske razsežnosti 
kakovosti. So pa pomemben vidik ocene kakovosti v tem smislu, da na kakovost statistik ne 
moremo gledati kot na absolutno dejstvo in pri tem ne upoštevati drugih posledic za družbo. 
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Priloga 2: Segmentacija uporabnikov 
1. JAVNI SEKTOR 

1.1 Državna uprava 
 Vlada RS 
 ministrstva 
 organi v sestavi ministrstev 
 upravne enote 
 vladne službe 

1.2 Lokalna samouprava 
 občine 
 krajevne, četrtne in vaške skupnosti 

1.3 Državni zbor, državni svet 
1.4 Banka Slovenije 
1.5 Računsko sodišče 
1.6 Zbornična združenja z obveznim članstvom 

 GZS, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije itd. 
1.7 Slovenske ambasade v tujini 

 veleposlaništva RS, konzulati RS v tujini 
1.8 Sodstvo in drugi organi pravosodja 

 sodišča 
 državno tožilstvo 
 državno pravobranilstvo 
 sodni izvedenci 

1.9 Drugi organi javne uprave 
 javni zavodi 
 javne agencije 
 javni skladi 

2. GOSPODARSKI SUBJEKTI 
2.1 Gospodarski subjekti – pravne osebe 

 d. o. o., d. d., k. d. d., k. d. 
2.2 Gospodarski subjekti – fizične osebe 

 s. p. 
2.3 Gospodarski subjekti – raziskovanje trga in javnega mnenja (po SKD 74.130) 
2.4  Odvetniki, odvetniške pisarne 
2.5  Društva in društvene organizacije in zveze (nepridobitne organizacije) 

 društva 
 zveze 
 politične stranke 

3. ZNANOST, RAZISKOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
3.1 Izobraževalne ustanove 

 fakultete in visoke šole 
 višje šole 
 srednje šole 
 osnovne šole 
 druge izobraževalne institucije 

3.2 Inštituti in druge raziskovalne ustanove 
 javni raziskovalni zavodi 
 ostali inštituti in R-R organizacije 
 inštituti in raziskovalni centri v okviru univerz 
 registrirani raziskovalci 
 zasebni raziskovalci 

3.3 Knjižnice 
 NUK 
 univerzitetne in visokošolske knjižnice 
 šolske knjižnice 
 splošne knjižnice 
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 specialne knjižnice 
3.4 Dodiplomski in podiplomski študenti 
3.5 Dijaki, osnovnošolci 

4. SPLOŠNA JAVNOST 
4.1 Fizične osebe 

5. MEDIJI 
5.1 Radijske hiše 

 nacionalne radijske postaje 
 komercialne radijske postaje 
 kokalne nekomercialne radijske postaje in študentske radijske postaje 

5.2 Televizijske hiše 
 nacionalna televizijska hiša 
 komercialne televizijske hiše oz. programi 
 lokalni televizijski programi 

5.3 Tiskani mediji 
 dnevni časopisi 
 tedniki in regionalni časopisi 
 časopisi društev 

5.4 Spletni mediji 
 spletni portali 
 spletni časopisi 

5.5 Slovenska tiskovna agencija (STA) 
5.6 Drugo 

6. TUJI UPORABNIKI 
6.1 Eurostat 
6.2 Druge mednarodne organizacije naddržavne narave 

 v okviru EU (Evropska komisija, Svet EU, Evropski parlament; Evropska centralna banka) 
 Mednarodne medvladne organizacije (OZN in organizacije znotraj sistema OZN (ILO, 

IMF, UNESCO itd.) 
6.3 Statistični uradi drugih držav 

 statistični uradi evropskih držav 
 statistični uradi neevropskih držav 

6.4 Javni sektor iz tujine 
 vladne institucije tujih držav 
 tuja zbornična združenja z obveznim članstvom 

6.5 Raziskovalni inštituti, izobraževalne ustanove in tuji študenti 
 raziskovalni inštituti in druge podobne ustanove 
 izobraževalne ustanove 
 tuji študentje (podiplomski in dodiplomski) 
 tuji raziskovalci 
 tuje knjižnice 

6.6 Gospodarski subjekti iz tujine 
 tuji gospodarski subjekti – pravne in fizične osebe 

6.7 Ambasade, konzularna predstavništva in veleposlaništva tujih držav v Sloveniji 
6.8 Tuji mediji 
6.9 Tujina - drugo 

 nepridobitne organizacije iz tujine 
 mednarodna interesna združenja (UNIDO) 
 tuje fizične osebe 

7. NOTRANJI UPORABNIKI 
7.1  nacionalni računi 
7.2  regionalne statistike 
7.3  strukturna statistika podjetij 
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