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ODKUP LESA
To metodološko pojasnilo se nanaša na objavljanje podatkov:
 Odkup lesa, Slovenija, mesečno (Prva objava)
 Odkup lesa, Slovenija, letno (Prva objava)
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1 NAMEN
Namen objave podatkov o odkupu lesa je prikaz gibanja količin, vrednosti in
povprečnih cen odkupljenega okroglega lesa od zasebnih lastnikov gozdov.
Ključne statistike so:
- vrednost odkupljenega okroglega lesa;
- količina odkupljenega okroglega lesa;
- povprečna cena odkupljenega okroglega lesa.

2 PRAVNI OKVIR
 Letni program statističnih raziskovanj (LPSR)
 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

3 ENOTA, KI JO OPISUJEJO OBJAVLJENI PODATKI
Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, je poslovni subjekt, ki odkupuje les iz
zasebnih gozdov, in sicer po namenu rabe lesa in po količini in vrednosti lesa.

4 IZBOR ENOT OPAZOVANJA
V raziskovanje so zajeta vsa pomembnejša podjetja, ki odkupujejo les od
zasebnih pridelovalcev oz. lastnikov gozdov.
Izbrana so reprezentativna podjetja, oz. podjetja, ki opravljajo odkup lesa
neposredno od lastnikov gozdov. Zajete niso nekatere manjše enote, ki jih je
težko odkriti (za odkup lesa ne obstaja šifra dejavnosti, ki bi bila ključ za
določitev vzorca).
V raziskovanje je vključenih približno 50 poročevalskih enot.

5 ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
Podatki se zbirajo mesečno.
Podatke o odkupu lesa zbiramo z mesečnim raziskovanjem Odkup lesa (KMELES/M), in sicer z elektronskim vprašalnikom.
Vprašalnik:
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- Odkup lesa (KME-LES/M)
Z vprašalnikom pridobivamo naslednje podatke:
- količina odkupljenega okroglega lesa in
- vrednost odkupljenega okroglega lesa.
Povprečna cena odkupljenega okroglega lesa je izračunana na podlagi
podatkov o vrednosti in količini odkupljenega lesa (povprečna vrednost na
enoto).
Podatkov za to raziskovanje ne pridobivamo iz administrativnih virov.

6 DEFINICIJE
Vrednost odkupljenega lesa je obračunana vrednost prevzetega lesa po
odkupni ceni na kamionski cesti. Stroški organizacije v zvezi s prevzemom,
prevozom do skladišča, hrambo ali uskladiščenjem ne spadajo v vrednost
odkupljenega blaga. Vrednost blaga ne vključuje DDV.
Hlodi se uporabljajo pri proizvodnji žaganega lesa (vključno z železniškimi
pragovi) in pri proizvodnji furnirja.
Les za celulozo in plošče je ves les (razen hlodov), ki se uporabi za
proizvodnjo celuloze, ivernih plošč in vlaknenih plošč.
Drugi okrogli industrijski (tehnični) les zajema okrogli les, ki bo uporabljen
za drogove, pilote, stebre, ograje, jamske opornike (jamski les), za pridobivanje
tanina, destilacijo in vžigalice.
Les za kurjavo je neobdelan les (iz debla in vej), ki se uporabi kot gorivo npr.
za kuhanje, ogrevanje in proizvodnjo energije.

7 POJASNILA
7.1 KLASIFIKACIJE
Podatkov ne objavljamo po nobeni klasifikaciji.
7.2 OBDELAVA PODATKOV
UREJANJE PODATKOV
Podatke smo uredili z uporabo ustreznih individualnih popravkov.
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Več o urejanju podatkov lahko preberete v splošnem metodološkem pojasnilu
Statistično urejanje podatkov.
UTEŽEVANJE
Postopkov uteževanja podatkov nismo uporabili.
DESEZONIRANJE
Postopki desezoniranja niso smiselni.
7.3 INDEKSI
V Prvi objavi objavljamo časovne indekse s premično osnovo. Objavljen indeks
prikazuje spremembo v vrednosti odkupa lesa, glede na pretekli mesec in
preteklo leto.
Več o indeksnih številih lahko preberete v splošnem metodološkem pojasnilu
Indeksna števila.
7.4 NATANČNOST
Natančnosti ne izračunavamo.
7.5 DRUGA POJASNILA
Podatek, ki je statistično zaščiten zaradi varovanja zaupnosti poročevalskih
enot, nadomestimo z znamenjem »z«.

8 OBJAVLJANJE PODATKOV
 Podatkovna baza SiStat: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo – Gozdarstvo –
Odkup lesa. Podatki so objavljeni na nacionalni ravni v obliki absolutnih
števil.
 Prva objava (Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, Gozdarstvo): »Odkup
lesa«.
 Prva objava (Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, Gozdarstvo): »Odkup
lesa«.
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9 REVIDIRANJE PODATKOV
9.1 OBJAVLJANJE ZAČASNIH IN KONČNIH PODATKOV
Mesečni podatki za zadnje leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki
lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Status končnih podatkov dobijo ob
objavi letnih podatkov (konec februarja naslednje leto).
Objavljanje začasnih in končnih podatkov je načrtovano. Zaradi potreb
uporabnikov po pravočasnih informacijah objavimo začasne podatke, ki
ustrezajo merilom kakovosti uradnih statističnih podatkov, tudi če ne dosegajo
kakovosti, ki jo je pri takih podatkih mogoče doseči s popolnejšim in točnejšim
poročanjem. Podatke revidiramo, ker so lahko novejši, popolnejši oziroma
kakovostnejši podatki bistveno boljša podlaga h kakovosti odločanja.
9.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ČASOVNO PRIMERLJIVOST
Podatke o odkupu lesa, tako mesečne kot tudi letne, objavljamo od januarja
2006. Od leta 2006 so se zaradi revizije spremenile kategorije, po katerih
spremljamo odkup lesa, tako da podatki pred letom 2006 niso povsem združljivi
z novimi kategorijami, zato jih ne objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

10 DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
Metodološka gradiva na spletni strani SURS so dostopna na
https://www.stat.si/statweb/Methods/QuestionnairesMethodologicalExplanations
QualityReports.
 Vprašalnik:
o Odkup lesa (KME-LES/M)
področje: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podpodročje: Gozdarstvo
 Poročilo o kakovosti za raziskovanje:
o Odkup lesa (KME-LES/M)
področje: Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, podpodročje: Gozdarstvo
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