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1. Uvod  
 
Ob uvajanju nove (revidirane) klasifikacije v proces statističnih raziskovanj je ena 
pomembnejših (in tudi zahtevnejših) nalog tudi preračun za nazaj  podatkov v časovnih vrstah 
oziroma v angleški terminologiji backcasting of time series. Tudi ob uvajanju revidirane 
klasifikacije dejavnosti poslovnih subjektov se ne bomo mogli izogniti temu opravilu. 
Preračun zgodovinskih podatkov je namreč potreben iz vsaj dveh razlogov:  
• Da se omogoči korektno časovno analizo podatkov v časovnih vrstah glede na novo 

klasifikacijo.  
• Da se omogoči postopke desezoniranja glede na novo klasifikacijo.  
 
V splošnem lahko vsako časovno vrsto, ki je bila predmet uvedbe nove klasifikacije, 
razdelimo na tri časovna obdobja:  
• Obdobje, ko je bila v veljavi stara klasifikacija enot  
• Obdobje, ko vsako enoto populacije spremljamo po obeh klasifikacijah 
• Obdobje, ko je na voljo samo nova klasifikacija  
 
 

 
 
V primeru klasifikacije SKD bo prvo obdobje trajalo do konca leta 2007; obdobje dvojne 
klasifikacije vsaj v letu 2008, po potrebi pa še v letu 2009; tretje obdobje pa od začetka leta 
2009 (ali 2010) naprej. Preračun podatkov za nazaj bo potrebno izvesti predvsem za prvo, v 
nekaterih primerih pa tudi za drugo obdobje.  
 
Z nekaj redkimi izjemami se bo objavljanje rezultatov glede na novo klasifikacijo začelo v 
letu 2009. V primeru strukturnih (presečnih) raziskovanj se bodo ti rezultati nanašali na 
referenčno leto 2008, v primeru kratkoročnih raziskovanj pa na referenčno leto 2009. Pri prvi 
skupini raziskovanj bo preračun za nazaj tako potreben za podatke do vključno referenčnega 
leta 2007, v drugi skupini pa do vključno referenčnega leta 2008. Kar zadeva dolžino 
preračuna za nazaj ter čas objave preračunanih podatkov, smo na uradu sprejeli naslednja 
sklepa:  
• Preračun podatkov za nazaj se izvrši do leta 2000, razen če daljših časovnih vrst ne 

zahtevajo evropske uredbe ali če je že originalna časovna vrsta krajša.  
• Časovne vrste, preračunane za nazaj, se objavijo hkrati s prvo objavo podatkov po novi 

klasifikaciji.  
 
V nadaljevanju dokumenta bomo podali nekaj osnovnih smernic ter izhodišč za pripravo 
postopkov preračuna. Zaradi velike raznolikosti posameznih raziskovanj oziroma skupin 
raziskovanj, ne bo mogoče natančno definirati splošnih postopkov za preračun, tako da bo 

Stara klasifikacija 

Nova klasifikacija 

Dvojno 
spremljanje 
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podrobne postopke potrebno opredeliti za vsako skupino raziskovanj posebej. V dokumentu 
bomo tako predvsem poskušali v splošnem predstaviti dva osnovna pristopa: preračun na 
mikro ter preračun na makro nivoju. Ker pa oba pristopa za svojo izvedbo potrebujeta 
predhodno pripravo korespondenčnih ter prevajalnih tabel, bo naslednje poglavju posvečeno 
kratkemu opisu tega področja.  
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2. Korespondenčne in prevajalne tabele  
 
Vsaka klasifikacija podaja način razdelitve (grupacije) enot neke populacije v paroma 
neprekrivajoče se podskupine (razrede1). Prehod iz ene klasifikacije na drugo torej predstavlja 
prehod iz ene grupacije enot v drugo. Korespondenčna in prevajalna tabele vsaka na svoj 
način opisujeta povezavo med eno in drugo grupacijo. Korespondenčna tabela podaja 
povezavo na povsem abstraktnem nivoju klasifikacij, brez konkretne povezave na podatke 
populacije, medtem ko prevajalna tabela povezave med posameznimi razredi stare in nove 
klasifikacije dopolni še z empiričnimi podatki iz konkretnega stanja v populaciji v določeni 
časovni točki. Korespondenčna tabela je tako od časovne komponente neodvisna, medtem, ko 
se prevajalna tabela skozi čas spreminja in imamo tako lahko za vsako časovno točko svojo 
prevajalno tablo.  
 

2.1. Korespondenčna tabela  
 
Za lažji splošen opis korespondenčne tabele označimo nabor razredov stare klasifikacije z 
vektorjem ( )nxxxx ,...,, 21=  ter nabor razredov nove klasifikacije z vektorjem  

( )nyyyy ,...,, 21= . Korespondenčna tabela sedaj opisuje povezave razredov ix  z razredi iy . 

Pri tem lahko nastopijo naslednji štirje primeri:  
 
• Povezava ena-na-ena (1:1). Celoten razred ix  se preslika v celoten razred jy  oziroma 

drugače povedano, vse enote, ki so bile po stari klasifikaciji v razredu ix , so po novi 

klasifikaciji v razredu jy  in v razredu jy  so samo enote iz »starega« razreda ix . V 

primeru revizije SKD je tak primer razred 70.200 (Dajanje lastnih nepremičnin v najem) 
iz klasifikacije SKD2002, ki se je v celoti preslikal v razred 68.2002 klasifikacije 
SKD2008. Še grafična predstavitev povezave: 
 

 
• Povezava mnogo-na-ena (n:1). Razredi inii xxx ,...,, 21  stare klasifikacije se vsi v celoti  

preslikajo v razred jy  nove klasifikacije. Primer povezave n:1 v reviziji SKD, kjer se dva 

razreda klasifikacije SKD2002 združita v en razred klasifikacije SKD2008, je prikazan v 
spodnji tabeli:  

 
naziv_2002 skd2002 skd2008 naziv_2008 
Dejavnost bank 65.121 64.190 Drugo denarno posredništvo 

Dejavnost hranilnic 65.122 64.190 Drugo denarno posredništvo 

 

                                                 
1 Čeprav so v primeru nacionalne klasifikacije SKD2008 najnižji nivoji imenovani podrazredi, bomo v 
dokumentu najnižji nivo (splošne) klasifikacije naslavljali »razred«.  
2 Spremenil se je le naziv: »Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin« 

ix  jy  



 6

Še grafični prikaz povezave:  
 

 
 

• Povezava ena-na-mnogo (1:n). Razred ix   stare klasifikacije se razdeli v razrede 

jnjj yyy ,...,, 21  nove klasifikacije in razredi jnjj yyy ,...,, 21  se v obratni smeri v celoti 

združijo v razred ix  . V tabeli podajamo primer povezave 1:n v reviziji SKD, kjer se 

razred klasifikacije SKD2002 razcepi v štiri razrede klasifikacije SKD2008. 
 

naziv_2002 skd2002 skd2008 naziv_2008 
Telekomunikacije 64.200 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih 
Telekomunikacije 64.200 61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti 
Telekomunikacije 64.200 61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti 

Telekomunikacije 64.200 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti 

 
Še grafični prikaz povezave:  
 

 
• Povezava mnogo-na-mnogo (n:m). Razredi inii xxx ,...,, 21   stare klasifikacije se 

porazdelijo v razrede jmjj yyy ,...,, 21  nove klasifikacije in ta povezava velja v celoti tudi v 

nasprotni smeri . V tabeli podajamo primer povezave n:m v reviziji SKD, kjer se šest 
razredov klasifikacije SKD2002 (22.110, 22.120, 22.130, 22.150, 22.220, 72.400) 
porazdeli v pet razredov klasifikacije SKD2008 (58.110, 58.120, 58.130, 58.140, 58.190,). 

 
naziv_2002 skd2002 skd2008 naziv_2008 
Izdajanje knjig 22.110 58.110 Izdajanje knjig 
Izdajanje knjig 22.110 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 

1jy  

ix  

… 
2jy  

jny  

1ix  

jy  2ix  

inx  

… 
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Izdajanje časopisov 22.120 58.130 Izdajanje časopisov 
Izdajanje revij in periodike 22.130 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
Drugo založništvo 22.150 58.190 Drugo založništvo 
Drugo tiskarstvo 22.220 58.190 Drugo založništvo 
Omrežne podatkovne storitve 72.400 58.110 Izdajanje knjig 
Omrežne podatkovne storitve 72.400 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 
Omrežne podatkovne storitve 72.400 58.130 Izdajanje časopisov 
Omrežne podatkovne storitve 72.400 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

Omrežne podatkovne storitve 72.400 58.190 Drugo založništvo 

 
 
Še grafični prikaz povezave:  

 
Vse štiri vrste povezav, ki smo jih našteli in opisali zgoraj, nastopajo le v primeru, ko 
želimo na enkrat prikazati povezavo med obema klasifikacijama v obe smeri, torej prehod 
iz stare v novo (SKD2002 → SKD2008)  ter prehod iz nove v staro klasifikacijo 
(SKD2008 → SKD2002). Če se omejimo le na eno smer prehoda, lahko stvar precej 
poenostavimo.  Če bi nas zanimal samo prehod iz stare v novo klasifikacijo, bi zgornji 
grafični primer lahko predstavili takole:  

 
Povezavo n:m smo tako nadomestili s tremi povezavami 1:n oziroma 1:1.  V resnici je 
torej v primeru, ko nas zanima samo »enosmerni« prehod, pomembna predvsem 
informacija, ali se je določen razred v prehodu razcepil ali ne. Na taki poenostavitvi tudi 
temelji priprava prevajalnih tabel.  
 

1jy  

2jy  

jmy  

1ix  

2ix  

inx  

jmy  

jmy  

1jy  

… 

2jy  

jmy  

1ix  

2ix  

inx  

… 
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2.2. Prevajalne tabele 
 
Prevajalne tabele predstavljajo dopolnitev korespondenčnih tabel s podatki populacije, na 
katero se klasifikacija nanaša, v našem primeru na populacijo poslovnih subjektov. Kot je bilo 
nakazano že v prejšnjem razdelku, je za pripravo prevajalnih tabel pomembna smer povezave 
klasifikacij. Tako bodo obstajale posebne tabele za prehod SKD2002 → SKD2008 in posebne 
za prehod SKD2008 → SKD2002. V nadaljnjem opisu se bo pojem prevajalne tabele vedno 
nanašal na prehod SKD2002 → SKD2008, torej na prehod iz stare na novo klasifikacijo, so 
pa stvari seveda povsem analogne v nasprotni smeri.  
 
Prevajalna tabela podaja podatke o prevedbi v obliki deležev prevedb posameznih razredov. 
Če gre za prevedbo oblike 1:1, je ta delež seveda enak 1, podatek je torej zanimiv le v 
primeru, če gre za prevedbo 1:n, ko se en razred stare klasifikacije razcepi v več razredov 
nove klasifikacije. Prevajalna tabela nam torej odgovarja na vprašanje, v kolikšnem deležu je 
potekala razcepitev nekega razreda stare klasifikacije na več razredov nove klasifikacije. Pri 
tem moramo za konkretizacijo vprašanja opredeliti na katero časovno točko se nanaša 
prevedba ter glede na katero spremenljivko se bodo določali deleži prevedbe.  
 
Ker se populacija poslovnih subjektov s časom neprestano spreminja, bi načeloma lahko 
definirali ogromno število prevajalnih tabel (npr. za vsak dan svojo prevajalno tabelo), vendar 
pa je pogoj za to, da tako prevajalno tabelo sploh lahko pripravimo, da imamo za izbrano 
časovno točko celotno populacijo klasificirano tako glede na staro kot glede na  novo 
klasifikacijo. Na uradu bomo tako »osnovno«, prevajalno tabelo pripravili za leto 2007, saj 
bomo konec tega leta imeli za celotno populacijo obe šifri, ki bosta izhajali neposredno iz 
prevedbe enot. Za pripravo prevajalnih tabel za pretekla obdobja bo nato potrebno najprej 
prevesti populacije iz preteklih obdobij na novo klasifikacijo. Na uradu smo sklenili, da bomo 
prevajali (in na podlagi prevedb pripravili prevajalne tabele) letna stanja Statističnega 
poslovnega registra (SPRS) za leta 2000-2006.  
 
Drugo vprašanje zadeva izbiro spremenljivk na podlagi katerih naj bi se izračunavali deleži. 
Ob tem je najprej potrebno povedati, da se bodo prevajalne tabele pripravljale ločeno za nivo 
podjetja (7-mestna matična številka) in posebej za nivo enot v sestavi (10-mestna matična 
številka). Za nivo podjetja se bodo prevajalne tabele pripravile glede na naslednje 
spremenljivke: število enot, prihodek, število zaposlenih. Ker za nivo enote v sestavi ne 
premoremo podatka o prihodku, se bodo v tem primeru tabele pripravljale le glede na število 
enot in število zaposlenih. Za vsako časovno obdobje bodo tako za vsako smer prevedbe 
pripravljene tri tabele za nivo podjetja ter dve tabeli za nivo enote v sestavi, torej vsega skupaj 
deset tabel za vsako časovno obdobje.  
 
Kot primer prikazujemo del prevajalne tabele za področje podjetij. V tabeli so prikazani 
deleži razcepa razreda 72.400 (SKD2002), ki se ob prehodu na novo klasifikacijo razcepi na 
pet razredov klasifikacije SKD2008. V tabeli so prikazani deleži za vse tri spremenljivke. Vsi 
deleži so izraženi v obliki odstotkov.  
 
SKD02 SKD08 STENOT_DELEZ STZAP_DELEZ PRIH_DELEZ 
72.400 58.190 4,12 16,57 25,91
72.400 58.290 1,03 1,45 1,32
72.400 62.010 43,3 27,62 21,51
72.400 63.110 34,02 42,15 45,69

72.400 63.120 17,53 12,21 5,57
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2.3. Prevajanje enot  
 
Osnovni pogoj, da se bo preračun za nazaj lahko izvajal na mikro nivoju je, da bomo imeli 
tudi za pretekla leta določeno novo dejavnost za vse enote ciljne populacije. Načrtujemo, da 
bomo določitev nove dejavnosti izvedli za letna stanja Statističnega poslovnega registra za 
leta 2000-2007. V postopku prevajanja na novo dejavnost bomo uporabili naslednje vire: par 
»SKD2002-SKD2008« za vse enote, ki so v poslovnem registru 1.1.2008, ob prehodu na 
novo dejavnost (osnovna tabela prehoda); korespondenčna tabela; prevajalna tabela v smeri 
SKD2002→SKD2008, določena na podlagi števila enot.  Seveda določitev dejavnosti po 
klasifikaciji SKD2008 za obdobja pred letom 2008 vsebuje tudi določeno stopnjo 
»približnosti« in sicer ta »približnost« nastopi v primerih prevedbe 1:n, ko je potrebno izbrati 
enega od n (pod)razredov nove klasifikacije, vendar pa se moramo zavedati, da celoten 
postopek preračuna za nazaj delno sloni na statistični aproksimaciji.    
 
Celoten postopek prevedbe bo potekal po naslednjih pravilih:  
• Če enota obstaja ob času prehoda na novo dejavnost (1.1.2008) in ima ob času prehoda 

enako dejavnost SKD2002 kot jo je imela v obravnavanem, se ji dejavnost SKD2008 
prepiše iz osnovne tabele prehoda.  

• Če enota ob času prehoda ne obstaja več ali je spremenila dejavnost in gre za dejavnost, ki 
ima v korespondenčni tabeli prehod 1:1 ali n:1, se ji nova dejavnost določi avtomatsko 
preko korespondenčne tabele.  

• Če ima enota iz prejšnje točke v korespondenčni tabeli prehod 1:n, se ji nova dejavnost 
oceni preko deležev iz prevajalne tabele. Pri tem se bodo vedno upoštevali deleži, ki so 
bili določeni na podlagi števila enot. Nova dejavnost se sicer določi z naključnim izborom, 
vendar ta naključni izbor kot verjetnosti upošteva deleže iz prevajalne tabele. V primeru, 
da ima enota staro dejavnost  72.400 (za katero smo  prevajalno tabelo prikazali v 
prejšnjem razdelku), bomo njeno novo dejavnost določili s slučajnim izborom in sicer bo 
verjetnost, da bo nova dejavnost 62.010 enak 0,433, da bo nova dejavnost 63.110, enaka 
0,3402, itd.  Še slikovni prikaz postopka:  
 

 
 
 
Kot je razvidno iz zgornjih opisov, sta postopka določitve nove dejavnosti za pretekla leta 
in postopek določitve prevajalne tabele za pretekla leta med seboj močno povezana, zato 
je pomembno določiti smiseln vrstni red postopkov. Najprej se bo tako, na podlagi 
osnovne tabele prehoda, določila prevajalna tabela za leto 2007. Na podlagi te tabele se bo 

SKD2002 

SKD2008_1 

SKD2008_2 

… 

SKD2008_n 

p1 

Slučajni 
izbor 

pn p1 + p2+…+pn=1 

SKD2008 
p2 



 10

prevedlo stanje SPRS iz leta 2006, ki pa se bo nato uporabilo za določitev prevajalne 
matrike za leto 2006. Tako »verigo« določanj letnih stanj in prevajalnih matrik bomo nato 
nadaljevali do leta 2000.  
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3. Metode preračuna za nazaj 
 
Obstaja več metod preračuna za nazaj in vsaka ima svoje prednosti in svoje slabosti. Ob izbiri 
najbolj ustrezne metode je potrebno upoštevati predvsem: 

• Vrsto statistike (absolutni podatki, indeksi,…) za katere je predviden preračun 
• Ali obstajajo (za vsa obdobja) podatki na mikro ravni? 
• Časovno dolžino in frekventnost, za katero je na voljo dvojna klasifikacija 
• Časovna dolžina in frekventnost časovnih vrst, ki jih preračunavamo.  
• Vidik enostavnosti in učinkovitosti.  

 
V nadaljevanju podajamo kratek opis dveh osnovnih pristopov k preračunu časovnih vrst. 
Osnovna ideja pri prvem pristopu, preračunu na mikro nivoju, je, da za vsako časovno 
obdobje, pri vsakem individualnem zapisu v mikro bazi, kodo klasifikacije SKD2002 
nadomestimo s kodo klasifikacije SKD2008 in nato še enkrat opravimo vse izračune in 
agregacije. Tak pristop naj bi zagotavljal najbolj zanesljive rezultate, vendar pa je tudi najbolj 
(časovno in stroškovno) zahteven in nemalokrat zaradi ne-obstoja vseh mikropodatkov 
nemogoč. Drug pristop, preračun na makro nivoju, temelji na direktnem preračunu statistik s 
pomočjo deležev v prevajalnih tabelah. Tak sistem je sicer enostavnejši, hitrejši in stroškovno 
manj potrošen, vendar pa običajno s takim pristopom v rezultate uvajamo več virov napak, ki 
jih težko kontroliramo in ocenimo. 
 

3.1 Preračun na mikro nivoju  
 
Največja pomanjkljivost metode preračuna na mikro nivoju je prav gotovo njena časovna in 
stroškovna zahtevnost. Če hočemo tako metodo izvajati, je pač potrebno za vsa referenčna 
obdobja, vsaki enoti, za katero imamo na voljo individualne podatke, določiti glavno 
dejavnost po novi klasifikaciji. Ob tem bosta v praksi najbrž najbolj izrazita dva problema.  
 
Prvi problem izhaja iz vprašanja, ali sploh še imamo na voljo vse mikro-podatke iz katerih 
smo izračunali objavljene rezultate (po stari klasifikaciji). Ta problem je posebej izstopajoč 
pri nekaterih kratkoročnih raziskovanjih, kjer smo zaradi korektnega izračunavanja indeksov 
ob rotaciji vzorca morali nemalokrat prilagajati mikro-podatke v baznem obdobju. Tako smo 
za isto referenčno obdobje uporabljali različen nabor mikro-podatkov in v vseh primerih ni 
bilo ohranjeno vsako stanje.  
 
Drugi, še bolj splošen problem, izhaja iz dejstva, da je ob uporabi take metode treba določiti 
novo dejavnost za vse enote, ki so v preteklosti nastopale v raziskovanju, s tem da nekatere 
enote, ki so bile v preteklosti del opazovane populacije ob času prehoda sploh niso več 
obstajale ali pa so spremenile dejavnost. Kot smo zapisali že v prejšnjem razdelku, bomo na 
uradu »centralno« prevedbo na novo dejavnost za pretekla leta izvedli na letnem preseku 
SPRS. Seveda to ne zagotavlja, da bodo vse enote, ki so bile v preteklih letih vključene v 
določeno raziskovanje, imele določeno novo dejavnost. Navsezadnje v kar precej 
raziskovanjih nastopajo enote, ki sploh niso del poslovnega registra (t.i. fiktivne enote). 
Takim enotam, ki jih ne bo v letnem preseku SPRS, bo potrebno novo dejavnost določiti v 
okviru samega preračuna za nazaj,  se pa priporoča, da se pri tej pretvorbi uporabi »splošno« 
aplikacijo, saj bi s tem zagotovili enotno metodologijo prevedbe.  
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Dodatno »problematičnost« v postopkih preračuna za nazaj predstavljajo enote, ki po stari 
klasifikaciji niso bile del ciljne populacije določenega raziskovanja, po novi pa so. Za take 
enote seveda nimamo podatkov preteklih let in jih bo potrebno v postopku preračuna za nazaj 
oceniti. Dejstvo je tudi, da bo ta problem prisoten tako v primeru preračuna na mikro kot 
preračuna makro nivoju, vendarle pa bo v primeru preračuna na mikro nivoju potrebno oceniti 
precej več podatkov. V tem primeru bo namreč potrebno oceniti podatek za vsako 
individualno enoto v »dodani« dejavnosti, v preračunu na makro nivoju pa le agregatni 
podatek na nivoju celotne dejavnosti.  
 
V precejšnjem številu raziskovanj se v procesu agregacije oziroma izračuna statistik 
uporabljajo uteži. Uteži so lahko posledica vzorčenja, neodgovora, prilagoditve na poznane 
populacijske vrednosti ali pa kombinacije prej zapisanih vzrokov. Izračun uteži običajno 
poteka na podlagi razdelitve opazovanega nabora enot na podskupine. Ta razdelitev je v 
primeru raziskovanj podjetij skoraj brez izjeme narejena (tudi) na podlagi dejavnosti podjetij. 
Tako sprememba klasifikacije dejavnosti vpliva tudi na izračun uteži, kar pomeni, da bo 
potrebno v primeru raziskovanj, kjer se v postopkih agregacije uporabljajo uteži, tudi te uteži 
prilagoditi na novo klasifikacijo. 
 
Celotno situacijo ob preračunu na mikro nivoju prikazujemo še na spodnji sliki. Pri tem so 
y1,…, yn enote zajema po stari klasifikaciji yn+1,…, yn+k, »dodatne« enote zajema po novi 
klasifikaciji, wi pripadajoče uteži po stari ter wi

2008 pripadajoče uteži po novi klasifikaciji.  
 

 
 

3.2 Preračun na makro nivoju  
 
Vse različne izvedbe metode preračuna na makro nivoju temeljijo na uporabi deležev iz 
ustrezne prevajalne tabele za direkten preračun statistike po stari klasifikaciji v statistiko po 
novi klasifikaciji.  Pri preračunu rezultatov glede na novo klasifikacijo nekako »preskočimo« 
mikro nivo in »nove«  rezultate izračunamo neposredno iz »starih« rezultatov. Ena od 
neposrednih (negativnih?) posledic takega pristopa je seveda, da pri novih rezultatih ne 

      y1, w1 

      y1, w1 

         … 
 
      … 
 
    yn, wn ,  wn

2008 

 
 
 
 
 
yn+1,  wn+1

2008 

  … 
yn+k, wn+k

2008
 

Populacija – SKD2002 

Populacija – SKD2008 

Agregat 
SKD2008 

Agregat 
SKD2008 
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obstaja več povezava med makro in mikro nivojem, vendar to ne bi smelo predstavljati 
prehude težave, saj je le malo verjetno, da bomo pri preračunanih zgodovinskih serijah še kdaj 
potrebovali pripadajoče mikro podatke.  
 
Kot smo že omenili v razdelku 2.3., je osnovno orodje vsakega preračuna na mikro nivoju 
primerna prevajalna tabela. Večinoma se različne metode razlikujejo v tem, kakšne prevajalne 
tabele se uporabljajo in kako pogosto se v preračunih za pretekla leta prilagajajo. Najbolj 
enostavna izvedba je taka, kjer se prevajalno tabelo določi v času dvojnega spremljanja, nato 
pa se isto tabelo uporabi za vsa leta preračuna. Tak pristop je seveda zelo privlačen zaradi 
svoje enostavnosti, vendar pa predvsem zaradi precejšnje dinamike ekonomskih sistemov 
sloni na precej nerealnih predpostavkah. Drug, precej bolj realen pristop je, da poskušamo 
prevajalne tabele, glede na razpoložljive podatke, prilagajati vsaj za letna stanja. Tak pristop 
bomo, kot smo nakazali že v razdelku 2.3., uporabili tudi na našem uradu.  
 
V nadaljevanju bomo najprej predstavili splošen postopek preračuna na makro nivoju, ki ga 
načrtujemo na uradu. Postopek preračuna bo predstavljen za dve najbolj pogosti časovni vrsti 
in sicer za časovno vrsto absolutnih podatkov (npr. število zaposlenih) in za časovno vrsto 
enostavnih indeksov (npr. mesečni indeks prihodka). V naslednjem razdelku bomo nato 
splošen postopek nadgradili s primerom preračuna časovne vrste indeksa prihodka v primeru 
raziskovanja STOR/M.  
 

3.2.1 Splošni postopek  
 
V splošnem smo pri preračunu podatkov za nazaj soočeni z nalogo, izračunati (oz. oceniti) 
nek podatek ( tX ) časovne vrste za neko domeno D , ki je definirana glede na novo 

klasifikacijo dejavnosti, pri čemer imamo podane podatke za vse domene ( id ), za katere smo 

rezultate izračunavali in objavljali glede na staro klasifikacijo dejavnosti . Izhodiščni problem 
preračuna je torej poiskati ustrezne povezave med domeno, za katero hočemo izkazati 
rezultate po novi klasifikaciji, in domenami po katerih smo izkazovali rezultate po stari 
klasifikaciji.  
 
Za lažji prikaz postopka se bomo osredotočili le na eno domeno nove klasifikacije ( D ). Naj 
bo X podatek, ki ga hočemo oceniti na tej domeni. V idealnem primeru lahko podatek 
X zapišemo kot linearno kombinacijo podatkov ( iY ) , ki smo jih objavljali po stari 

klasifikaciji: 


=

⋅=⋅++⋅+⋅=
n

i
iinn YdYdYdYdX

1
2211   

Ker realnost v večini primerov ni idealna, je precej bolj realna situacija, da bo v domeni D  po 
prehodu na novo klasifikacijo del enot, ki po stari klasifikaciji niso spadale v opazovano 
populacijo in zanjo sploh nimamo podatka. Pred izvedbo preračuna bo tako potrebno podatek 
za te enote najprej pridobiti ali iz drugega raziskovanja ali pa ga oceniti iz npr. 
administrativnih virov. Če vse te nove enote združimo v svojo domeno in označimo 0Y  

ocenjen podatek za tako opredeljeno domeno, lahko dopolnimo zgoraj zapisano linearno 
kombinacijo:  

00
1

YdYdX
n

i
ii ⋅+⋅=

=
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Še slikovni prikaz:  
 

 
Bistveni del postopka je seveda v določitvi deležev id . Tu v postopek vstopajo prevajalne 

tabele,   v katerih  je za izbrano spremenljivko (npr. prihodek) za vsako 5-mestno dejavnost 
SKD2008 podano, v kakšnem deležu se povezuje s 5-mestnimi dejavnostmi klasifikacije 
SKD2002. Ker je tudi vsaka domena, na katero se nanašajo zgornji deleži sestavljena iz 
posameznih 5-mestnih dejavnosti, je mogoče s primerno agregacijo deleže prehoda na ravni 
5-mestne šifre dejavnosti (ki so podani v prevajalni tabeli) preračunati na deleže prehoda na 
ravni domen. Ob tem je v prevajalni tabeli potrebno izbrati tisto spremenljivk, ki je najbolje 
korelirana s spremenljivko X .  
 
Za ponazoritev si poglejmo še en precej hipotetičen primer. Recimo, da bi želeli preračun izvesti za 2-mestni 
SKD2=22 po novi klasifikaciji, pri čemer imamo glede na staro klasifikacijo na voljo rezultate za SKD2=25 in 
SKD2=36. Če si izpišemo podatke prevajalne tabele 2008→2002 za SKD2=72, dobimo:  
 

skd2_08 SKD08 SKD02 skd2_02 PRIHODEK
22 22.110 25.110 25 424920841
22 22.110 25.120 25 15779414
22 22.190 25.130 25 140019448
22 22.190 36.630 36 301664
22 22.210 25.210 25 122536707
22 22.220 25.220 25 118285855
22 22.230 25.230 25 165562333
22 22.230 36.630 36 166807
22 22.290 25.240 25 491645388
22 22.290 19.300 19 8467585
22 22.290 36.630 36 3912139

 Vidimo, da je SKD2=19 »dodatna« domena za katero nimamo rezultatov po stari klasifikaciji, in bi bilo 

potrebno pripraviti oceno ( 0Y  v zgornjem opisu).  

 
Za pravilen izračun deležev zgornja tabela ni dovolj, saj ni nujno, da se trije 2-mestni SKD v smeri 2002→2008 
preslikajo zgolj v SKD2=22. Tabela s prevedbami v druge 2-mestne SKD izgleda takole: 
 

skd2_08 SKD08 SKD02 skd2_02 PRIH2 
13 13.990 36.630 36 152892

 
X  

1Y  

2Y  

nY  

… 

Opazovana 
populacija po 

SKD2002 

0Y  

1d  

2d  

nd  

0d  
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15 15.110 19.100 19 75615038
15 15.120 36.630 36 28005
15 15.120 19.200 19 198235758
15 15.200 19.300 19 114905871
16 16.290 36.630 36 552753
17 17.290 36.630 36 265524
25 25.990 36.630 36 277991
26 26.400 36.500 36 . 
27 27.330 25.240 25 6643851
28 28.230 36.120 36 752969
28 28.990 36.500 36 24608
28 28.990 36.630 36 176218
29 29.320 36.110 36 124683
31 31.010 36.110 36 28413573
31 31.010 36.120 36 115790829
31 31.020 36.130 36 69500435
31 31.020 36.110 36 19514169
31 31.030 36.150 36 18971540
31 31.090 36.140 36 216843022
31 31.090 36.110 36 49179901
32 32.110 36.210 36 . 
32 32.120 36.220 36 22297301
32 32.130 36.610 36 34845
32 32.200 36.300 36 1421719
32 32.300 36.400 36 59964646
32 32.400 36.500 36 36530611
32 32.910 36.620 36 2765026
32 32.990 19.200 19 5812230
32 32.990 36.630 36 19018389
32 32.990 25.240 25 1964042
32 32.990 36.400 36 56890
33 33.190 25.130 25 213914
33 33.190 36.500 36 23694
33 33.190 36.300 36 88322
33 33.190 25.210 25 51969
33 33.200 36.500 36 0
43 43.320 25.230 25 665340
95 95.240 36.120 36 142048
95 95.240 36.140 36 758730
95 95.240 36.130 36 18418
95 95.240 36.110 36 455923
95 95.290 36.300 36 401667

 
Iz obeh tabel sedaj lahko izračunamo, kakšni deleži skupin 19, 25 in 36 se preslikajo v skupino 22. Po ustreznem 
agregiranju ustreznih prihodkov, je končni rezultat naslednji:  
 
sk_dej08 sk_dej02 delez 
22 19 0,021009 
22 25 0,993591 

22 36 0,006549 
 
Tabelo je potrebno prebrati takole: V SKD2=22 se preslika 99,4% prihodka skupine 25, 2,1% skupine 19 in 
0,7% skupine 36.  
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Deleže izračunane s prej opisanim postopkom bomo nato uporabili za preračun vrste 
absolutnih podatkov. Če je npr. tX  rezultat, ki se nanaša na domeno po novi klasifikaciji, 

tnttt YYYY ,...,,, 210  pa rezultati pripadajočih domen po stari klasifikaciji, izračunamo:  

 


=

⋅=⋅++⋅+⋅+⋅=
n

i
tiitnntttt YdYdYdYdYdX

0
221100 ...  

 
Poglejmo še primer (enostavnih) indeksov. Recimo da bi na domeno nove klasifikacije radi 

preračunali indeks 
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.  Iz tako zapisane formule bi lahko izračunali 

indekse, če bi imeli na voljo podatke o absolutnih agregatih ( iY ) po stari klasifikacij za tekoče 

in preteklo obdobje, je pa potrebno v splošnem predpostaviti, da imamo tudi po stari 
klasifikaciji na voljo le indekse. Z nekaj matematične spretnosti lahko zgornjo formulo 
preoblikujemo v:  
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w

Jw
I
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0 , 

kjer je itii Ydw 1−⋅=  utež in 
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=
t

t
t Y

Y
J  indeksi glede na staro klasifikacijo.  

 
Kako zgornje formule uporabiti v konkretnem postopku? Najprej je potrebno iz že prej 
izračunanih deležev id  ter podatkov spremenljivke iY  iz prevajalne tabele izračunati ustrezne 

uteži 


=

⋅

⋅
=

n

i
i

ii
i

Yd

Yd
w

0

 ter nato izračunati uteženo aritmetično sredino indeksov po stari 

klasifikaciji. Še dodatna interpretacija uteži iw . Če deleži id  podajajo informacijo, kakšen 

delež  spremenljivke Y iz »stare« domene i  se preslika v »novo« spremenljivko X , utež iw  

podaja informacijo o tem, kolikšen delež predstavlja ii Yd ⋅  v celotno vrednosti X . Ob tem 

poudarimo še, da se morajo uteži iw  znotraj vsake »nove« domene sešteti v vrednost 1, 

medtem ko za deleže id  to seveda ne velja.  

 
Še dopolnitev zgornjega primera. Če iz izračunanih deležev ter podatkov iz prevajalne tabele izračunamo še 
uteži »starih« domen, dobimo naslednjo, dopolnjeno tabelo:  
 
sk_dej08 sk_dej02 delez w 
22 19 0,021009 0,005677
22 25 0,993591 0,991386

22 36 0,006549 0,002937
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3.2.2 Raziskovanje STOR/M  
 
V tem razdelku bomo prej opisane splošne postopke preračuna na makro nivoju nadgradili s 
primerom načrtovanega postopka preračuna v raziskovanju STOR/M. STOR/M je mesečno 
raziskovanje, kjer spremljamo gibanje prihodka v izbranih poslovnih storitvenih dejavnostih. 
Kot primer smo raziskovanje izbrali zato, ker je ravno na tem področju pri reviziji 
klasifikacije prišlo do največjih sprememb in je kar nekaj dejavnosti, ki po stari klasifikaciji 
niso bile del ciljne populacije, zdaj pa so, ter ravno tako kar nekaj enot, ki so prej bile del 
ciljne populacije, zdaj pa niso več. V raziskovanju spremljamo samo eno spremenljivko 
Prihodek od prodaje, objavljeni rezultati pa so izključno indeksi na različna časovna obdobja.  
 
V raziskovanju smo rezultate po stari klasifikaciji izračunavali po 13-ih osnovnih skupinah 
dejavnosti (oznaka 2005.01-2005.13), po novi klasifikaciji pa bo teh skupin 21 (oznaka 
2005.01-2005.21). Kot je bilo nakazano v prejšnjem poglavju, je potrebno v prvem koraku 
ugotoviti povezave med »starimi« in »novimi« skupinami, torej definirati nekakšne 
korespondenčne tabele na nivoju skupin dejavnosti.  Poglejmo najprej, katere so dejavnosti 
(5-mestne), ki so v opazovanju povsem nove, za katere torej nimamo korespondenčne 
povezave s starimi skupinami dejavnosti.  
 
skd08 sk_dej08 SKD02 
58.110 2005.06 22.110 
58.120 2005.06 22.110 
58.130 2005.06 22.120 
58.140 2005.06 22.130 
59.200 2005.07 22.140 
58.190 2005.06 22.150 
58.190 2005.06 22.220 
62.090 2005.10 30.020 
80.200 2005.18 45.310 
52.210 2005.04 50.200 
49.500 2005.01 60.300 
51.220 2005.03 62.300 
81.290 2005.19 90.032 
59.110 2005.07 92.110 
59.120 2005.07 92.110 
59.200 2005.07 92.110 
59.130 2005.07 92.120 
59.140 2005.07 92.130 
59.110 2005.07 92.200 
59.200 2005.07 92.200 
60.100 2005.08 92.200 
60.200 2005.08 92.200 
79.900 2005.17 92.320 
63.910 2005.11 92.400 
74.200 2005.15 92.400 

79.900 2005.17 92.623 

 
V naslednji tabeli je seznam dejavnosti, ki po novi klasifikaciji niso več del ciljne populacije.  
 
skd02 sk_dej02 SKD08 
74.140 2005.05 02.400 
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72.500 2005.04 33.120 
74.873 2005.09 77.400 
93.050 2005.10 85.510 
74.140 2005.05 85.600 
93.050 2005.10 88.910 
93.040 2005.10 93.130 

72.500 2005.04 95.110 

 
Iz definiranih skupin dejavnosti po obeh klasifikacijah, osnovne korespondenčne tabele ter 
prevajalne tabele glede na prihodek lahko sedaj izpeljemo tabelo, kjer je za vsako »novo« 
skupino dejavnosti prikazano, kakšen je delež »starih« skupin. Nove dejavnosti, ki po starih 
klasifikacijah še niso bile vključene in seveda niso del nobene od »starih« skupin nastopajo 
kot vsak zase samostojna skupina. Ta delež pa potem dopolnimo še z utežmi za vsako od 
»starih« skupin. Rezultat je prikazan v naslednji tabeli.  
 

sk_dej08 sk_dej02 delez utez 
2005.01 2005.11 1 1
2005.01 60.300     
2005.02 2005.12 0,867432646 1
2005.03 2005.13 1 1
2005.03 62.300     
2005.04 2005.01 0,974706178 0,984075026
2005.04 2005.12 0,132567354 0,011347415
2005.04 50.200 0,006529179 0,004577559
2005.05 2005.03 0,17899194 1
2005.06 2005.04 0,012956113 0,026035665
2005.06 22.110 1 0,283847492
2005.06 22.120 1 0,475797663
2005.06 22.130 1 0,164878878
2005.06 22.150 1 0,048050528
2005.06 22.220 0,0015071 0,001389774
2005.07 2005.09 0,000282671 0,000919911
2005.07 22.140 1 0,116753032
2005.07 92.110 1 0,606428556
2005.07 92.120 1 0,075149139
2005.07 92.130 1 0,181440107
2005.07 92.200 0,01613876 0,019309254
2005.08 2005.03 0,000228206 0,002347267
2005.08 92.200 0,98386124 0,997652733
2005.09 2005.03 0,820779854 1
2005.10 2005.04 0,856415289 0,977564405
2005.10 30.020 0,245108339 0,022435595
2005.11 2005.04 0,051812499 0,859580486
2005.11 2005.09 0,005211977 0,048436617
2005.11 92.400 0,834069039 0,091982897
2005.12 2005.05 0,939512474 1
2005.13 2005.06 0,999874437 1
2005.14 2005.05 0,043313424 0,111105549
2005.14 2005.07 1 0,888894451
2005.15 2005.01 0,025293822 0,15897287
2005.15 2005.05 0,01668296 0,120855281
2005.15 2005.06 0,000125563 0,001413355
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2005.15 2005.09 0,21386754 0,717621082
2005.15 92.400 0,028564968 0,001137412
2005.16 2005.09 0,271399492 1
2005.17 2005.02 1 0,994880642
2005.17 92.320 0,117499058 0,005101512
2005.17 92.623 6,94918E-05 1,7846E-05
2005.18 2005.09 0,31588158 0,993951882
2005.18 45.310 0,002709025 0,006048118
2005.19 2005.08 1 0,969954455
2005.19 90.032 0,530214434 0,030045545
2005.20 2005.09 0,191551746 1

2005.21 2005.10 0,992852215 1

 
Opomba: Delež in utež manjkata, ker prevajalne tabele še niso dokončne.  
 

Poglejmo sedaj, kako bomo izračunavali nov indeks za npr. skupino 2005.11. Če je NI  
oznaka za indeks glede na novo klasifikacijo, SI pa indeks glede na staro klasifikacijo, je 
izračun podan z naslednjo formulo:  
 

SSSN IIII 400.9209.200504.200511.2005 09,005,086,0 ⋅+⋅+⋅=  

 
Iz podatkov na desni strani formule je »problematičen« samo indeks SI 400.92 , saj gre za indeks 

v dejavnosti, ki je prej sploh nismo spremljali. Za take indekse načrtujemo, da jih bomo 
ocenili iz baze DDV podatkov, ki so na razpolago za dovolj dolgo časovno obdobje.  



 20

 

4. Zaključek  
 
Pričujoči dokument je sicer prvenstveno namenjen vpeljavi osnovnih smernic pri postavitvi 
postopkov preračuna za nazaj, vendar smo v prvih poglavjih precej prostora namenili tudi 
korespondenčnim in prevajalnim tabelam, saj so vsi ti pojmi tesno povezani predvsem s 
postopki preračuna na makro nivoju. Namen je bil predvsem na enem mestu podati osnovne 
informacije o bistvenih konceptih in pojmih, ki jih potrebujemo pri definiranju konkretnih 
postopkov  preračuna.  
 
V poglavju, kjer smo opisovali same metode preračune, smo že omenili, da bo konkreten 
postopek potrebno definirati za vsako raziskovanje posebej. Za lažje odločanje predvsem med 
metodo na makro in metodo na mikro nivoju, podajamo nekaj osnovnih napotil.  
 
Preračun na mikro nivoju se bo uporabljal predvsem: 
 če so še na voljo vsi mikro podatki, na podlagi katerih so se izračunali objavljeni 

rezultati  
 če ni prišlo do velikih sprememb v opazovani populaciji 
 če raziskovanje ni temeljilo na slučajnem vzorcu 

Preračun na makro nivoju se bo uporabljal predvsem: 
 če ni več na voljo vseh mikro podatkov  
 če gre za vzorčno raziskovanje 
 če s preračunom na makro nivoju veliko pridobimo (tako časovno kot stroškovno) 


