
REPUBLIKA SLOVENIJA

 

 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 

1/3 

 

Sektor za splošno metodologijo in standarde 

 
Številka: 007-49/2007 
Datum: 5. 1. 2012   
 
 
 

ZAPISNIK 

 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet - 8. seja 

Zapisal/-a:  Tatjana Novak  
Kraj sestanka:  SURS, Parmova ulica 33, Ljubljana  
Datum in ura:     
 
Navzoči: Lea Bregar (EF), Karmen Hren, Mojca Noč Razinger, Iris Rošker,  

Tatjana Novak, Tomaž Smrekar, Tomaž Špeh, Mojca Žitnik, Barbara 
Kutin Slatnar, Aleš Krajnc, Mojca Suvorov 

Odsotni: Vasja Vehovar (FDV),  
Zapisnik prejmejo:      vsi vabljeni    
 
 
 
Dnevni red:  

1. Vzorčno statistično raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev (KME-JUNSTRK 
od 2013 dalje) – predlog spremembe v metodi zbiranja podatkov 

2. Letno statistično raziskovanje o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne nesreče 
(ELNES) – predlog za ukinitev 

 
 
 
Povzetek razprave in sklepi: 

 

1.  Vzorčno statistično raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstev(KME-
JUNSTRK)- predlog za spremembo v metodi zbiranja od leta 2013 dalje 

 
Povzetek:  Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev so vzorčna statistična 
raziskovanja, ki se po EU statistični zakonodaji  izvajajo v naprej določenih letih med dvema 
popisoma kmetijstva. Raziskovanje KME-JUNSTRK je osnovno raziskovanje statistike 
kmetijstva. Rezultati raziskovanja prikažejo strukturo kmetijskih gospodarstev (glede na 
velikost, delovno silo, teritorialno porazdelitev ipd.) in strukturo kmetijske proizvodnje v 
določenem letu ter primerljivo z drugimi državami članicami EU. Rezultati raziskovanja so 
tudi pomemben vir podatkov v rednih osveževanjih Statističnega registra kmetijskih 
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gospodarstev, ki ga vodi SURS. Rezultati raziskovanj KME-JUNSTRK so tudi edini vir 
podatkov o delovno aktivnih osebah na kmetijskih gospodarstvih ter ekonomski velikosti in 
izpeljani proizvodni tipologiji kmetijskih gospodarstev. Rezultati raziskovanja so uporabnikom 
dostopni tako v obliki agregatov (tabelirani podatki) kot v obliki deindividualiziranih mikro 
podatkov (EUROFARM datoteke). Enote opazovanja so kmetijska gospodarstva, ki zadostijo 
določenemu proizvodnemu pragu1. Raziskovanje je kombinirano: del podatkov se pridobi iz 
administrativnih virov, za tiste podatke, ki jih iz administrativnih virov ni možno dobiti, pa so 
se do sedaj podatki zbrali po pošti (kmetijska podjetja) ali pa na terenu s popisovalci (za 
družinske kmetije). 
Z EU statistično zakonodajo je določeno sofinanciranje izvedbe raziskovanja (150 000 EUR v 
letu 2013), kar pa bi v primeru terenskega zbiranja podatkov pokrilo 30 - 40 % nastalih 
stroškov (ostala sredstva bo moral zagotoviti proračun RS). 
Dosedanje izkušnje s telefonskim (CATI) zbiranjem določenih podatkov s področja kmetijskih 
statistik kažejo, da se osnovne proizvodne statistike s področja kmetijstva lahko kakovostno 
zagotovijo s telefonskim načinom anketiranja, manj izkušenj pa je glede vprašanj delovno 
aktivnih oseb in časa porabljenega za različne dejavnosti. Zato je bila v letu 2011 izvedena 
pilotna vzorčna anketa, katere namen je bil ovrednotiti možnost CATI zbiranja podatkov o 
delovno aktivnih osebah na kmetijskih gospodarstvih. Na osnovi rezultatov pilotne ankete 
lahko sklepamo, da bi bil povprečen čas anketiranja do 40 minut; da bo stopnja anketiranja 
pri telefonskem načinu zbiranja nižja kot pri terenskem zbiranju podatkov s papirnatimi 
vprašalniki oz. v CAPI izvedbi kar bo posledično pomenilo večjo velikost vzorca. Primerjava 
rezultatov med podatki, zbranimi v pilotu in v popisu 2010, kaže na določena razhajanja, ki 
so posledica različnih dejavnikov (npr. premalo kontrol v fazi zbiranja pri izvedbi pilota, slabo 
zajetje zaradi zelo kratkega časa izvajanja pilota, testiranje anketiranja samo dela vprašanj in 
ne celote; kar se bo pri izvedbi redne ankete izboljšalo). Telefonski način zbiranja je cenejši 
od terenskega, kar pomeni, da bi EU sredstva zadostovala za izvedbo raziskovanja v letu 
2013 (brez stroškov redno zaposlenih na SURS). 
 
Razprava: Člani metodološkega sveta so pristop ocenili pozitivno, vendar so hkrati opozorili, 
da je glede na pričakovan čas anketiranja (okoli 40 minut) to zahtevna anketa za telefonski 
način zbiranja podatkov in bo SURS porabil precej virov. Premisliti je treba, v 
organizacijskem smislu, kaj to pomeni za SURS, da se bo na anketiranje dobro pripravil; 
določen del virov se bo zaradi spremembe sprostil, bodo pa obremenjeni sodelavci drugih 
organizacijskih enot. Spremenjen način zbiranja podatkov bo vplival na posamezne elemente 
kakovosti, saj je pričakovana stopnja odgovora nižja pri telefonskem načinu, prednost pa je v 
računalniško podprtem anketiranju, ki že v fazi zbiranja  omogoča sprotno kontrolo. 
Natančno bo treba načrtovati posamezne faze izvedbe anketiranja, obveščanja anketirancev 
(tudi s predhodnimi dopisi),  strukturo vprašalnika, pouk anketarjev, podporo in nadzor 
anketarjev, sprotno spremljanje zajetja (odgovori, neodgovori, ustreznost, ipd.).  
 
Sklep: Metodološki svet podpira predlog spremembe metode zbiranja podatkov pri 
vzorčnem raziskovanju strukture kmetijskih gospodarstev (KME-JUNSTRK od leta 2013 
dalje). 
 
 
 
 
 

                                                
1 Prag zajema je določen tako, da rezultati raziskovanja predstavljajo 99% vrednosti kmetijske 
proizvodnje v Sloveniji. 
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2. Letno statistično raziskovanje o oceni škode, ki so jo povzročile elementarne 
nesreče (ELNES) – predlog za ukinitev 

 
Povzetek: Raziskovanje ELNES (Letno statistično raziskovanje o oceni škode, ki so jo 
povzročile elementarne nesreče) zajema podatke o evidentirani škodi, ki so jo povzročile 
elementarne nesreče. Za to raziskovanje, poleg letnega programa statističnih raziskovanj, ne 
obstaja pravna podlaga. Do leta 2009 je bilo raziskovanje ELNES osnovano na zbiranju 
podatkov direktno od občin, vendar se je že v letu 2009 pojavljal odpor občin glede 
poročanja podatkov, saj je podobno zbiranje podatkov izvajal tudi Urad RS za zaščito in 
reševanje (URSZR) preko spletne aplikacije AJDA. Že v letu 2009 so bili podatki nepopolni, 
saj kar 91 občin od 210 ni poslalo podatkov (bodisi v opazovanem letu ni utrpela škode 
zaradi elementarnih nesreč ali pa v zahtevanem roku podatkov ni poslala). 
SURS je na priporočilo sosveta za statistiko naravnih virov in okolja v letu 2010 iskal 
alternative neposrednemu zbiranju podatkov v administrativnih virih. Analiza je pokazala, da 
so podatki  URSZR neustrezni, saj zajemajo le določene elementarne nesreče (tiste, ki so 
bile zbrane na podlagi sklepa o pričetku ocenjevanja škode generalnega direktorja URSZR in 
od tega le tiste, ki so presegle prag 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna). 
Prav tako so v aplikaciji AJDA zajete le nesreče, ki nastanejo zaradi neurja z dežjem ali 
močnim vetrom, toče in poplav, ostale elementarne nesreče (požar, pozeba, suša) pa ne. 
Zaradi nepopolnosti tega administrativnega vira je SURS navezal stike še z Inšpektoratom 
RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bi razpolagal z določenimi podatki. 
Le ta nas je napotil nazaj na URSZR, kjer razpolagajo tudi z bazo SPIN, ki bi naj vsebovala 
ostale podatke o vrstah, obsegu, času in vzrokih elementarnih nesreč (ki pa niso finančne 
narave), vendar do sedaj SURS teh podatkov še ni uspel pridobiti. 
Sosvet za statistiko naravnih virov in okolja je na svoji 8. seji 05.04.2011 obravnaval analizo 
podatkov ELNESA, ki se je v letu 2010 iz rednega raziskovanja z zbiranjem podatkov od 
občin spremenil v raziskovanje s prevzemanjem administrativnih virov in zaključil, da so ti 
podatki pomembni in da bi bilo potrebno poiskati še druge možne vire za izboljšavo 
pridobljenih podatkov. SURS je v času od sosveta poskusil poiskati še druge možne 
administrativne vire, vendar do bolj popolnih podatkov ni prišel na nobeni od inštitucij, ki s 
temi podatki razpolagajo.  
SURS že dve leti ne objavlja podatkov o ocenjeni škodi nastali zaradi elementarnih nesreč 
(zadnja objava je bila za leto 2008), večjega povpraševanja po teh podatkih v tem času ni 
bilo. Podobnih podatkov ni najti na nobenem od drugih statističnih uradov v EU (izjema je le 
Švedska, ki je na to temo izvedla pilotni projekt, vendar rezultati le-tega niso znani), prav 
tako podatki niso potrebni za nobeno od mednarodnih, niti za nobeno od nacionalnih 
poročanj. Zato se je  SURS odločil ukiniti zgoraj omenjeno raziskovanje.  

 
Razprava: V razpravi so člani sveta razmišljali, da tovrstni podatki bolj sodijo v resorno 
statistiko, načelno pa se strinjajo s predlogom ukinitve. 
 
Sklep: Člani metodološkega sveta podpirajo predlog za ukinitev raziskovanja. 
 
 
 

 


