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1. Uvod  
 
Eden od ključnih podatkov pri določitvi ciljne populacije v primeru statističnih raziskovanj s 
področja poslovnih subjektov je podatek o glavnih ali stranskih dejavnostih podjetja. 
Načrtovana  revizija mednarodne klasifikacije NACE in posledično nacionalne klasifikacije 
SKD1 ima tako lahko tako kot posledico manjšo ali večjo spremembo v opredelitvi ciljne 
populacije raziskovanja. Prav tako lahko, da bo sprememba populacije imela določen vpliv 
tudi na nekatere elemente vzorčnega načrta (predvsem na stratifikacijo, ki je v veliki večini 
primerov določena tudi s skupino dejavnosti) ter na postopke preračuna na populacijo 
oziroma uteževanja. Vse te vidike bo seveda potrebno upoštevati pri izborih vzorca v obdobju 
prehoda iz stare na novo klasifikacijo. Ker je znano, da bo prehod na novo klasifikacijo 
potekal v različnih obdobjih za različne vrste statističnih področij, bodo tudi spremembe ciljne 
populacije ter vzorčnega načrta potekale postopoma.  
 
Prva bodo tako »na udaru« kratkoročna raziskovanja, za katere je predvideno, da naj bi prve 
rezultate glede na prenovljeno klasifikacijo objavljali z referenčnim letom 2009, ker pa gre pri 
teh raziskovanjih večinoma za ocenjevanje sprememb (indeksi), bo potrebno bazo po novi 
klasifikaciji ustvariti že v letu 2008.  Pri pripravi vzorčnega okvira ter izboru vzorcu za leto 
2008 (ki poteka konec leta 2007)  bo tako treba poskrbeti za vzorec, ki bo služil dvema 
namenoma: izračunavanju rezultatov (indeksov) za leto 2008 po stari klasifikaciji  ter 
ustvarjanju baze za izračun rezultatov po novi klasifikaciji v letu 2009. Za kratkoročna 
raziskovanja torej lahko rečemo, da bodo služile kot nekakšna pilotna skupina raziskovanj, 
kjer bomo postavili in vpeljali metodologijo prehoda. Pri ostalih raziskovanjih, pri katerih je  
implementacija nove klasifikacije predvidena za leto 2009 in kasneje, bomo seveda uporabili 
in po potrebi nadgradili tam postavljeno metodologijo.  
 
Eno od vprašanj, ki se je najprej pojavilo pri postavljanju strategije prehoda na novo 
klasifikacijo je bilo, ali se bodo določen čas rezultati objavljali po obeh klasifikacijah ali pa se 
bo do določene časovne točke rezultati objavljali samo po stari, po tej točki pa samo po novi 
klasifikaciji. Odločitev projektnega sveta ter delovne skupine je bila, da se uporabi druga 
možnost. Vsi rezultati, ki se bodo nanašali na obdobja do vključno referenčnega leta 2008, se 
bodo tako objavljali po stari, vsi rezultati, ki se nanašajo na referenčno leto 2009 in naprej, pa 
po novi klasifikaciji. Edino leto, ko bo zaradi ustvarjanja baze longitudinalnih podatkov (glej 
prejšnji odstavek) potrebno dvojno spremljanje, bo tako leto 20082. Taka odločitev je v 
marsičem olajšala problematiko prehoda na področju določitve okvira, izbora vzorca ter 
izračuna uteži, saj ne bo istočasnega izračunavanja ocen po obeh klasifikacijah, vendar pa 
kljub temu ostaja kar nekaj metodoloških  problemov v postopkih prehoda. Glavna naloga 
tega dokumenta je ravno opozoriti na te probleme.  
 
V dokumentu bomo tako na kratko orisali problematiko prehoda na novo klasifikacijo z 
vidika definiranja ciljne populacije, izbora vzorca ter izračuna uteži. Predpostavka bo, da je v 
času postavljanje metodologije že izveden prehod na novo klasifikacijo v poslovnem registru, 
torej da za vsako enoto obstaja dvojna klasifikacija. V dokumentu bomo predvsem poizkušali 
predvideti, kaj za proces izbora vzorca pomeni prehod na novo klasifikacijo in kaj vse bo 
potrebno postoriti za čimbolj uspešen in »neboleč« prehod. V prvem delu dokumenta se bomo 
najprej posvetili problemu spremembe ciljne populacije, v drugem pa samem vzorčenju. Ob 
                                                 
1 Kot je bilo dogovorjeno v okviru delovnih skupin, ki se ukvarjajo z revizijo klasifikacije, bo ustaljen naziv za 
staro klasifikacijo SKD2002, za novo pa SKD2008. 
2 Leto 2008 bomo tu in v nadaljevanju imenovali leto prehoda. 



tem omenimo, da so nekateri vidiki, ki jih bomo obravnavali v povezavi z vzorčenjem 
relevantni tudi pri tistih raziskovanjih, kjer izbor enot ne poteka z vzorčenjem. Predvsem tu 
mislimo na problem spremenjenih oziroma v času dvojnega označevanja dvojnih domen 
objavljanja. V dokumentu bomo torej poskušali obravnavati problem vpliva spremenjene 
klasifikacije  v fazi statistične obdelave rezultatov za vsa tista raziskovanja, ki se jih ta 
sprememba kakorkoli dotika.   
 
 



2. Ciljna populacija  
 
V večini poslovnih raziskovanj je eden od (ali pa celo edini) kriterijev, ki določajo ciljno 
populacijo, glavna dejavnost podjetja ali enote v sestavi. Tako pri večini raziskovanj obstaja 
možnost, da bo ob vpeljavi klasifikacije SKD2008 prišlo do spremembe ciljne populacije. S 
spremembo ciljne populacije tu mislimo na situacijo, ko bi nam določitev ciljne populacije 
glede na novo ali staro klasifikacijo (v isti časovni točki) dala drugačen nabor enot. Tak 
primer lahko ponazorimo z naslednjo sliko: 
 

           
Celoten nabor enot, ki so del ciljne populacije po eni ali drugi klasifikaciji, imenujmo 
združena populacija. To združeno populacijo lahko razdelimo na tri dele: 
 
• Enote, ki so del ciljne populacije tako po stari kot po novi klasifikaciji. Te enote bomo 

imenovali skupne enote. 
• Enote, ki glede na staro klasifikacijo so del ciljne populacije, glede na novo pa ne. Če je 

na primer enota bila glede na SKD2002 registrirana v dejavnosti 72.500 (Vzdrževanje in 
popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav), je spadala v storitveno 
dejavnost in tako v ciljno populacijo raziskovanja STOR/M. Glede na korespondenčno 
tabelo, se taka enota zdaj lahko preregistrira v  SKD2008 dejavnost 33.120 (Popravila in 
vzdrževanje pisarniških in računskih strojev, vključno napravami za fotokopiranje) in bo 
po novem spadalo v predelovalno dejavnost, torej ne bo več del ciljne populacije za 
STOR/M. Te enote bomo imenovali izpadle enote. 

• Obstajajo enote, ki glede na staro klasifikacijo niso del ciljne populacije, glede na novo pa 
so. Če je bila na primer enota po SKD2002 registrirana v dejavnosti 22.110 (Izdajanje 
knjig), je spadala v predelovalno dejavnost in tako ni bila del ciljne populacije 
raziskovanja STOR/M. Glede na korespondenčno tabelo, se taka enota zdaj lahko 
preregistrira v  SKD2008 dejavnost 58.110 (Izdaja knjig) in bo po novem spadala v 
storitveno dejavnost, torej bo del ciljne populacije za STOR/M. Te enote bomo imenovali 
nove enote. 

 
V raziskovanjih, kjer je ciljna populacija določena z dejavnostjo enote, bo torej pred samim 
postopkom vzorčenja potrebna analiza prehoda, ki mora predvsem:  

 
Populacija – SKD2002 
 
    Populacija – SKD2008 

 



• Ugotoviti ali se bo izbor enot izvajal istočasno glede na novo in staro klasifikacijo. 
Istočasen izbor je predviden predvsem v primeru raziskovanj, ki obsegajo tudi 
longitudinalne analize (primerjave v času – npr. izračun indeksov). V primeru presečnih 
raziskovanj, kjer nas zanima izključno stanje v določeni časovni točki,  bomo do določene 
časovne točke izvajali izbor glede na staro, naprej pa glede na novo klasifikacijo. 
Primerjava ciljnih populacij bo v takem primeru aktualna predvsem za postopke preračuna 
zgodovinskih podatkov (backcasting). V primeru longitudinalnih raziskovanj pa bo 
določeno časovno obdobje (večinoma eno leto) potrebno spremljati obe ciljni populaciji, 
staro za potrebe tekočih rezultatov, novo pa za ustvarjanje baznih podatkov. V tem 
primeru bo tako primerjava ciljnih populacij potrebna tako za postopke vzorčenja kot za 
postopke zgodovinskih preračunov.  

• Predvideti nabor skupnih, izpadlih in novih enot. V nadaljevanju podajamo primer 
priprave podatkov za vsakega od prej navedenih naborov za »pilotno« analizo spremembe 
ciljne populacije za primer raziskovanja STOR/M. Vsak od naborov enot je bil pripravljen 
v posebni tabeli, predstavljen na posebnem listu v MS EXCEL-u. Del tabele, ki podaja 
seznam skupnih enot, izgleda takole:  
 
Podr_2002 skd2_2002 naziv_2002 skd2002 skd2008 naziv_2008 skd2_2008 Podr_2008
I 60 Železniški promet 60.100 49.100 Železniški potniški prome49 H
I 60 Železniški promet 60.100 49.200 Železniški tovorni prome49 H
I 60 Mestni in primestni potni 60.211 49.310 Mestni in primestni kope 49 H
I 60 Dejavnost taksistov 60.220 49.320 Obratovanje taksijev 49 H
I 60 Medkrajevni potniški ces60.212 49.391 Drug kopenski potniški p 49 H
I 60 Drug kopenski potniški p 60.230 49.391 Drug kopenski potniški p 49 H
 
Podatke iz tabele je potrebno brati takole: Če se enota, ki je bila po stari klasifikaciji 
registrirana v dejavnosti 60.100, po novi klasifikaciji uvršča v dejavnost 49.100, je ta še 
vedno del ciljne populacije (SKD2=49, področje=H) raziskovanja STOR/M.  
Del tabele, ki podaja seznam izpadlih enot, izgleda takole: 
 
Podr_2002 skd2_2002 naziv_2002skd2002 skd2008 naziv_2008 skd2_2008 Podr_2008
K 72 Vzdrževanj72.500 33.120 Popravila strojev 33 C
O 93 Druge oseb93.050 85.510 Izobraževanje, izp85 P
O 93 Druge oseb93.050 88.910 Dnevno varstvo o88 Q
O 93 Dejavnost 93.040 93.130 Obratovanje fitne 93 R
K 72 Vzdrževanj72.500 95.110 Popravila in vzdrž95 S
 
Tu je interpretacija podatkov sledeča: Če se enota, ki je bila po stari klasifikaciji 
registrirana v dejavnosti 72.500 (Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev 
ter računalniških naprav), po novi klasifikaciji uvršča v dejavnost 33.120 (Popravila 
strojev in naprav), ni več del ciljne populacije in po uvedbi nove klasifikacije ne bo več 
vključena v vzorčni okvir raziskovanja.  
Del tabele, ki podaja seznam izpadlih enot, izgleda takole:  
 
Podr_2008 skd2_2008 naziv_2008skd2008 skd2002 naziv_2002skd2_2002 Podr_2002
J 58 Izdajanje k 58.110 22.110 Izdajanje k 22 DE
J 58 Izdajanje im58.120 22.110 Izdajanje k 22 DE
J 58 Izdajanje im58.120 22.110 Izdajanje k 22 DE
J 58 Izdajanje č 58.130 22.120 Izdajanje č 22 DE
 



Interpretacija podatkov: Če se enota, ki je bila po stari klasifikaciji registrirana v 
dejavnosti 22.110 (Izdajanje knjig), po novi klasifikaciji uvršča v dejavnost 58.110 
(Izdajanje knjig), bo po uvedbi nove klasifikacije morala biti vključena v vzorčni okvir 
raziskovanja, čeprav po stari klasifikaciji ni bila. 
 
Iz tabel je razvidno, da nastopajo primeri, ko celi posamezni razredi dejavnosti izpadejo iz 
ciljne populacije ali pa vanj na novo vstopijo. Tak primer predstavlja razred 72.500 
(Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav), ki 
sicer razpade na razreda 33.120 (Popravila strojev in naprav) in 95.110 (Popravila in 
vzdrževanje računalnikov in perifernih enot), vendar pa noben od njih ni več del ciljne 
populacije, zato lahko rečemo, da celoten razred izpade iz ciljne populacije. Za take 
primere lahko že vnaprej (pred konkretno prevedbo enot na novo klasifikacijo) 
predvidimo število izpadlih ali novih enot populacije. Nastopajo pa tudi primeri, ko bo le 
del razreda izpadel ali na novo vstopil v populacijo. Tako se na primer dejavnost 22.110 
(Izdajanje knjig), ki do sedaj ni bila del ciljne populacije, razcepi na tri dejavnosti: 32.990 
(Proizvodnja globusov), 58.110 (Izdajanje knjig) in 58.120 (Izdajanje imenikov in 
adresarjev).  Prva od teh dejavnosti (32.990) še vedno ne bo del ciljne populacije, medtem 
ko drugi dve (58.110, 58.120) po novem bosta del ciljne populacije za STOR/M. V takih 
primerih bo število novih ali izpadlih enot poznano šele po prevedbi enot v registru.  
 

Kot smo že omenili, bo opisana analiza služila predvsem za namene izbora enot ter preračuna 
zgodovinskih podatkov. Ker so postopki preračuna zgodovinskih podatkov predvideni za 
drugo fazo prehoda na novo klasifikacijo, bo analiza na začetku služila predvsem za določitev 
izbora ter morebitnega dvojnega spremljanja. Zato bodo v analizo morale poleg vodij 
raziskovanj biti vključene tudi osebe, ki so zadolžene za izbor enot (v primeru vzorčnih 
raziskovanj je to oddelek za vzorčenje).  
 

3. Vzorčenje 
 
Ker se večina vzorčnih načrtov (predvsem v postopku stratifikacije) naslanja na glavno 
dejavnost enote, bo sprememba SKD klasifikacije imela vpliv tudi na spremembo oziroma 
prilagoditev vzorčnega načrta v večini vzorčnih raziskovanj na področju poslovnih 
raziskovanj. V teoriji sicer obstaja veliko različnih vzorčnih načrtov, vendar pa se v praktični 
izvedbi poslovnih raziskovanj uporabljata predvsem zajem s pragom (neslučajno vzorčenje) 
in enostopenjsko stratificirano vzorčenje. V nadaljevanju podajamo nekaj vidikov, katerim bo 
potrebno posvetiti pozornost pri prehodu na novo klasifikacijo, za vsakega od obeh načrtov.  
 

3.1 Zajem s pragom  
Izraz zajem s pragom označuje metodo, ko so v vzorec vključene vse enote nad določeno 
mejo (prag) glede na ciljno spremenljivko (npr. število zaposlenih) ter nobena enota pod 
mejo. Prag je lahko določen fiksno za celotno populacijo (npr. 20 zaposlenih) ali pa variabilno 
glede na posamezno podskupino (domeno) populacije. Pri tej metodi ne gre za slučajno 
vzorčenje, uporablja pa se predvsem pri populacijah, pri katerih je porazdelitev ciljne 
spremenljivke izrazito asimetrična. Postopki prehoda se razlikujejo glede na to ali gre za 
zajem s fiksnim ali variabilnim pragom. 
 



3.1.1 Zajem s fiksnim pragom 
V tem primeru sprememba klasifikacije nima bistvenega vpliva na postopke izbora. Edino na 
kar je potrebno biti pozoren je, da se zaradi spremembe ciljne populacije (npr. uvedba novih 
šifer) lahko poveča število enot v zajemu in bi bo eventualno potrebno razmisliti o 
prilagoditvi praga. 
 

3.1.2 Zajem z variabilnim pragom 
V tem primeru gre za nekoliko zahtevnejšo situacijo, saj bo v primeru novih oziroma bistveno 
spremenjenih domen potrebno povsem na novo definirati prag zajema. Podobno kot v 
prejšnjem primeru je tudi tu potrebno paziti na morebitno preveliko povečanje vzorca in 
posledično potrebo po prilagoditvi pragov v posameznih podskupinah. Pred dejanskim 
izborom bo torej potrebno opraviti analizo, kjer se bo določil prag za nove domene in 
morebitno novo velikost vzorca. 
 

3.2 Stratificirano vzorčenje  
 
V primeru stratifikacije vzorčnega okvira, se situacija, ki smo jo obravnavali v 2. poglavju še 
dodatno zaplete, saj poleg novih in izpadlih enot, sedaj nastopajo enote, ki so sicer skupne v 
obeh klasifikacijah, vendar pa po novi klasifikaciji spadajo v drug stratum kot po stari 
klasifikaciji. To dejstvo predvsem otežuje alokacijo vzorca. V primerih, ko ni potrebe po 
skupnem spremljanju po obeh klasifikacijah, obravnavamo vsako populacijo posebej in 
dobimo dva ločena stratificirana okvira:  
 

 
 
V tem primeru bomo pač alokacijo vzorca glede na novo populacijo določili povsem 
neodvisno od prejšnje alokacije, primerljivost rezultatov pa bo stvar, ki jo bo potrebno 
reševati v okviru preračuna zgodovinskih podatkov. V primeru, ko bo potrebno v istem 
časovnem obdobju upoštevati obe klasifikaciji, je stvar nekoliko zahtevnejša. V tem primeru 
lahko dobimo naslednjo situacijo razhajanja novih in starih stratumov: 
 
 

 
Populacija – SKD2002 
 
    

Populacija – SKD2008 
 
 
 
 



 
 
V resnici bomo v letu prehoda v raziskovanjih, kjer bo potrebno istočasno spremljanje, morali 
istočasno uporabiti dva (v splošnem) različna vzorčna načrta, različna predvsem v smislu 
določitve vzorčnega okvira in stratifikacije. Zaradi tega bo v tem letu v nekaterih skupinah 
potrebno »prevzorčiti« število enot, da bi tako zadovoljili potrebe spremljanja po obeh 
klasifikacijah. Velikost vzorca bo tako v tem letu večja kot v prejšnjih in prihodnjih letih.  
 
Na tem mestu se ne bomo spuščali v podrobnejše tehnične opise določitve alokacije ob 
prehodu na novo klasifikacijo, saj bo glede na različne uporabljane prakse konkreten postopek 
potrebno domisliti pri vsakem raziskovanju posebej. V raziskovanjih, kjer je uporabljena 
proporcionalna ali enakomerna alokacija, prehod ne bi smel povzročati prevelikih težav, 
nekoliko več razmisleka bo morda potrebno pri optimalni alokaciji ter predvsem pri panelnih 
raziskovanjih, kjer se alokacija (s korekcijami) prevzema iz preteklega leta.  
 
 

4. Izračun uteži  
 
Postopek izračuna uteži lahko v precejšnji splošnosti opišemo s tremi koraki. V prvem koraku 
izračunamo vzorčne uteži (obratno vrednost verjetnosti izbora), v drugem popravek zaradi 
neodgovora in v tretjem kalibracijski faktor. Ker lahko drugi in tretji korak za potrebe tega 
dokumenta brez prevelike škode združimo, bomo od tu naprej predpostavili, da je vsaka utež 

iw  izračunana kot produkt iii guw ⋅= , kjer je iu  vzorčna utež, ig  pa korekcijski faktor. 

Vzorčna utež je določena z vzorčnim načrtom, kar pomeni, da je za vsako enoto določena že 
ob izboru vzorca. V uvodu smo opisali predvideno strategijo prehoda, po kateri bo izbor 
vzorca glede na obe klasifikaciji potekal samo v letu prehoda (2008; ozn. Lp) in to samo za 
namene zbiranja baznih podatkov v primeru longitudinalnih statistik. Za vsa leta L> Lp bo 
tako izbor potekal izključno glede na novo klasifikacijo in tudi vzorčna utež bo določena 
glede na novo klasifikacijo. Za leta L< Lp so bile in bodo redno objavljane statistike 
izračunane glede na staro klasifikacijo, metodologija zgodovinskih preračunov na novo 
klasifikacijo pa bo obravnavana v posebnem dokumentu. Posebno obravnavo torej potrebuje 
le leto prehoda.  
 

Populacija – SKD2002 
 
    

 
     Populacija – SKD2008 
 



V letu 2008 bomo v primeru raziskovanj, kjer izračunavamo indekse, v resnici imeli dva 
vzorčna okvira, dva vzorčna načrta in tako tudi dva nabora uteži. Enotam, ki jih bomo v 
vzorec izbrali glede na SKD2002, bomo pripisali vzorčno utež 2002

iu , morebitna kalibracija pa 

mora prav tako potekati glede na stratume (domene), določene s klasifikacijo SKD2002. Tako 
bodo te enote dobile končno utež 200220022002

iii guw ⋅= . Analogno bomo enotam, ki jih bomo v 

vzorec izbrali glede na SKD2008, izračunali utež 200820082008
iii guw ⋅= . Običajno bo seveda 

večina enot izbrana tako po enem kot drugem vzorčnem načrtu, zato bomo tem enotam 
pripisali obe uteži. Enotam, ki bodo izbrane le glede na SKD2002, bomo v končnem setu 
podatkov pripisali 02008 =iw , enotam, ki bodo izbrane le glede na SKD2008, pa 02002 =iw . Za 

raziskovanje, kjer zbiramo podatke o prihodku (T), lahko postopek shematično prikažemo 
takole:  
 

 
 
Indeksa prihodka, bo nato v letu 2008 izračunan po obrazcu: 
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v letu 2009 pa po obrazcu: 
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Za konec še enkrat shematično prikažimo načrtovan prehod na novo klasifikacijo:  

 
 
Ob tem se seveda pojavi vprašanje (ne)skladnosti podatkov po novi in stari klasifikaciji. Kljub 
temu, da bodo uporabniki obveščeni o prehodu na novo klasifikacijo, bi se bilo potrebno 
izogniti prevelikim neskladjem v obeh časovnih vrstah. Še posebej to velja za podatke, kjer ni 
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predvidenega preračuna zgodovinskih podatkov. Ali lahko omenjeno skladnost izboljšamo s 
prilagojenim postopkom kalibracije, bo potrebno razmisliti za vsak konkreten primer posebej.  




