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Številka: -  
Datum: 8.7.2015 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet – 17. seja 

Zapisal/-a:  Nino Zajc 

Kraj sestanka:  SURS, Litostrojska cesta 54, Ljubljana  

Datum in ura: 8.7.2015 od 13:00 do 14:20 

 

Navzoči (člani sveta): Tatjana Novak, mag. Karmen Hren, prof. dr. Katarina Košmelj, prof. dr. 
Vasja Vehovar, doc. dr. Rok Blagus, prof. dr. Valentin Bucik, Tomaž 
Smrekar 

 

Odsotni (člani sveta): prof. dr. Lea Bregar, prof. dr. Matjaž Omladič in dr. prof. dr. Sašo 
Polanec 

 

Drugi navzoči:  Janja Burja Cerjanec (ZPIZ), Simon Pešivčnik, Jožica –Joja Krznar, 
Barbara Kutin Slatnar, Mojca Suvorov, Nino Zajc (Vsi SURS) 

 

Zapisnik prejmejo:       vsi vabljeni, kolegij GD 

 
 
Dnevni red:  
 

1. Seznanitev članov Metodološkega sveta s sklepom kolegija glede obravnave ukinitve 

statističnih raziskovanj na Metodološkem svetu 

 

2. Predlog spremembe metodologije izračuna povprečnih pridelkov kmetijskih rastlin ter 

opredelitve spremenljivk v določenih vprašalnikih ter zmanjšanje obremenitve poslovnih 

subjektov v okviru statistik rastlinske pridelave (KME-ZGK-K/L, KME-ZGK-P/L,KME-

POZP-K/L, KME-POZP-P/L,KME-POZK-K/L, KME-POZK-P/L) 

 

Povzetek razprave in sklepi: 

 

T1 Seznanitev članov Metodološkega sveta s sklepom kolegija glede obravnave ukinitve 

statističnih raziskovanj na Metodološkem svetu 
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Povzetek: Vodja Metodološkega sveta je na začetku 17. seje seznanila ostale člane s sklepom 

kolegija generalne direktorice iz dne 14.1. 2015, kjer je bil sprejet sklep, da predlagane ukinitve 

raziskovanj več ne obravnava Metodološki svet, temveč da se odločitve glede ukinitev sprejema 

v vodstvu SURS, pred tem pa mnenje o ukinitvi poda tudi pristojen sosvet.  

 

Sklep: Člani Metodološkega sveta so se seznanili s sklepom kolegija generalne direktorice. 

 

T2 Predlog spremembe metodologije izračuna povprečnih pridelkov kmetijskih rastlin ter 

opredelitve spremenljivk v določenih vprašalnikih ter zmanjšanje obremenitve poslovnih 

subjektov v okviru statistik rastlinske pridelave (KME-ZGK-K/L, KME-ZGK-P/L,KME-POZP-K/L, 

KME-POZP-P/L,KME-POZK-K/L, KME-POZK-P/L) 

 

Povzetek: Namen obravnavanih statističnih raziskovanj je spremljanje letnih pridelkov 

kmetijskih rastlin. Glavni razlog revizije je kompleksno izračunavanje skupnega in povprečnega 

pridelka po vrstah kmetijskih rastlin, ki trenutno zahteva dvojno zbiranje podatkov, kontrole in 

dvotirni izračun statistik. Prav tako, pa je problematično tudi zbiranje podatkov od tistih podjetij, 

ki se primarno ne ukvarjajo s kmetijsko pridelavo (problem neodgovora pri manjših kmetijskih 

podjetjih). Pogoste pa so tudi napake pri izračunu na nivoju regij zaradi lege zemljišč v več 

statističnih regijah pri nekaterih podjetij. Zato vsebinski metodologi predlagajo naslednje 

spremembe :a) spremembo metode izračuna statistik povprečnega pridelka ter skupnega 

pridelka kmetijskih rastlin, b) zmanjšanje števila vključenih kmetijskih podjetij (ostanejo le večja 

kmetijska podjetja) – podatke o proizvodnji v kmetijskih podjetjih se bo uporabljalo le za kontrolo 

v tem in drugih raziskovanjih in c) spremembo opredelitve spremenljivk v vprašalnikih s katerimi 

od statističnih ocenjevalcev zberemo podatke o povprečnih pridelkih kmetijskih rastlin. 

Opravljena je bila tudi analiza na osnovi obstoječih podatkov z namenom, da bi ocenili vpliv 

sprememb metode na oceno, ki so jo do sedaj zagotavljali strokovnjaki s Kmetijsko gozdarske 

zbornice. Rezultati so pokazali, da so največje razlike glede na izračun po obeh metodah pri 

pridelku sadja v intenzivnih sadovnjakih ter pri nekaterih industrijskih rastlinah. S predlaganimi 

spremembami SURS ocenjuje, da se bo izboljšala kakovost podatkov ter  zmanjšala 

obremenitev podjetij in SURS-a. Predlagano spremembo je že potrdil Statistični sosvet za 

kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo maja 2014. 

 

Razprava: Člani Metodološkega sveta so v razpravi predvsem opozorili na problematiko 

subjektivnosti ocenjevanja ocenjevalcev in težke kontrole nad podatki na ravni cenilnih okolišev. 

Poudarili so tudi nujnost stalnega izobraževanja cenilcev, saj bi s tem zmanjšali merske napake, 

do katerih med drugimi prihaja tudi zaradi velikega števila popisnih rastlin. Člani so izpostavili 

tudi predlog, da bi lahko več cenilcev (teh je približno 200) ocenilo en okoliš (teh je več kot 300), 

ker bi potem lažje prepoznali odstopanja oziroma zaznali rastlino, pri kateri imajo cenilci težave. 

Člani Metodološkega sveta predlagajo kontrolo kakovosti tudi na način vzorčnega raziskovanja 

z vključitvijo neodvisnih cenilcev, kjer bi v vzorčnem raziskovanju zajeli nekaj osnovnih poljščin 

za določen okoliš v katerem bi bil sum slabše kakovosti ocenjenih rezultatov. SURS-u med 
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drugim predlagajo, da naredi pregled praks na kakšen način pridobivajo te ocene druge države. 

Tovrstna analiza bi bila dobrodošla v vseh obravnavanih primerih. V prihodnosti pa člani 

Metodološkega sveta vidijo morebitno priložnost za to raziskovanje, tudi v satelitskem 

ocenjevanju na podlagi v naprej pripravljenih algoritmov.  

Predstavniki SURS so v razpravi poudarili, da je pri vseh alternativnih možnih metodah 

potrebno upoštevati dejstvo, da mora imeti ocenjevalec pridelka dve pomembni lastnosti: dobro 

poznavanje terena na katerem ocenjuje pridelke in strokovno usposobljenost (kmetijska 

izobrazba). Pojasnili so tudi, da dosedanja in predlagana metodologija izračuna  z agregacijo na 

podlagi uteževanja posameznih ocen s pomočjo površin objektivizira posamezne ocene, ki so 

delno tudi subjektivne. Pri načrtovanju nadaljnjih izboljšav raziskovanja pa je potrebno 

upoštevati tudi potrebne stroške za izvedbo. 

 

Sklep:  Člani Metodološkega sveta so se seznanili s predlagano spremembo. Predlagajo, da 

SURS pripravi pregled praks drugih držav ter razmisli o sistemu za preverjanje kakovosti 

izvedbe ocenjevanja; morda o pilotnem vzorčnem raziskovanju, kjer bi npr. obravnavali samo 

eno oziroma nekaj osnovnih poljščin, na enem cenilnem okolišu, z drugim neodvisnim 

strokovnjakom.   

 

 

 

 


