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Številka: -  
Datum: 16. 6. 2016 
 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
Tema sestanka:  Metodološki svet – 20. seja 

Zapisal/-a:  Nino Zajc 

Kraj sestanka:  SURS, Litostrojska cesta 54, Ljubljana  

Datum in ura: 16. 6. 2016; 13:00 – 14:50 

 

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

 

Odsotni (člani sveta): prof. dr. Valentin Bucik, prof. dr. Matjaž Omladič in dr. prof. dr. Sašo 
Polanec 

 

Drugi navzoči:  Nino Zajc, Tatjana Škrbec, Erika Žnidaršič, Barbara Kutin Slatnar, Ana 
Božič, Danijela Maver, Urška Arsenjuk, Milena Lešić, Špela Gale, 
Marta Arnež, Mihaela Nemec, Eva Belak in Mojca-Noč Razinger (vsi 
SURS) 

 

Zapisnik prejmejo:       vsi vabljeni, kolegij GD 

 
 
Dnevni red:  
 

1. Predlog za revizijo statističnega raziskovanja: Anketa o izobraževanju odraslih (AIO) 

2. Predlog za revizijo statističnega raziskovanja: O porabi pesticidov v kmetijstvu (KME-
PESTR) 

3. Predlog za uvedbo novega statističnega raziskovanja: Gozdarstvo na kmetijskih 
gospodarstvih (GOZD-KME) 

 
Povzetek razprave in sklepi: 

T1 Predlog za revizijo statističnega raziskovanja: Anketa o izobraževanju odraslih (AIO) 

 

Povzetek: Vsebinska metodologinja je predstavila predloge glavnih sprememb pri raziskovanju 

AIO. Glavne spremembe predloga revizije raziskovanja AIO se nanašajo na 1) spremembo 

načina zbiranja podatkov ter 2) statistično obdelavo podatkov. Zbiranje podatkov je pri prejšnji 
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izvedbi (2011) potekalo s kombiniranim načinom zbiranja podatkov, in sicer s telefonskim 

anketiranjem in anketiranjem na terenu. Ker internetni vprašalniki  prinašajo vrsto prednosti 

(npr. odsotnost geografskih in časovnih omejitev, nižje stroške izvedbe, prijazen način 

izpolnjevanja, preprosto izvajanje ankete), je bilo sklenjeno da bo anketa AIO 2016 izvedena s 

kombiniranim načinom in sicer s pomočjo WEB, CATI in CAPI, pri čemer se bo nekatere 

podatke pridobilo tudi iz administrativnih virov. Statistična obdelava podatkov bi potekala z 

aplikacijo za standardizacijo statistične obdelave podatkov (krajše SOP), ki omogoča 

standardizacijo procesov urejanja in vstavljanja ter standardizacijo postopkov za agregacijo 

podatkov, statistične zaščite in izračunavanjem natančnosti. Z uvedbo sprememb statistične 

obdelave podatkov bo postopek postal bolj učinkovit prav tako pa bo vsaka sprememba v 

podatkih zabeležena in evidentirana. V aprilu 2016 je bilo izvedeno pilotno raziskovanje (spletni 

vprašalnik s telefonskim reanketiranjem)  čigar glavni namen je bil ugotoviti ali je spletni 

vprašalnik za obstoječe raziskovanje primeren ali ne. Rezultati so pokazali, da je spletni 

vprašalnik kljub določenim omejitvam/pomanjkljivostim in z določenimi izboljšavami primeren.  

Spletni anketiranci so več poročali o posameznih aktivnostih ter pohvalili razumljivost vprašanj. 

Stopnja anketiranja je bila pri spletnem vprašalniku 29 % (z enim opomnikom). 

 

Razprava: Člani metodološkega sveta pozdravljajo usmeritev SURS-a, da stremi k uporabi 

spletnih vprašalnikov. Člane je zanimala primerjava v stopnji odgovora med raziskovanjem 

Mnenje potrošnikov ter pilotno izvedbo AIO. Stopnji odgovorov med raziskovanjema sta 

primerljivi. Zelo velik učinek na stopnjo odgovorov pri spletni anketi ima opomnik. Pri 

raziskovanju Mnenje potrošnikov zaradi kratkih časovnih rokov in Evropske uredbe o 

posredovanju podatkov uporabljamo samo en opomnik medtem sta pri raziskovanju AIO 

načrtovana dva opomnika.  

Člani so izrazili dvom v smiselnost vključitve tudi telefonskega načina zbiranja podatkov (poleg 

WEB in terenskega) oziroma izpostavili potrebo po analizi stroškov in koristi (ali nam vključitev 

telefonskega načina kot 3. načina s stroškovnega vidika prispeva k kakovosti). SURS je 

pojasnil, da želi s telefonskim načinom zbiranja podatkov razbremeniti terensko zbiranje, saj je 

začetni vzorec velik okoli 8.000 enot, medtem ko s telefonskim imenikom uparimo okoli 40 % 

izbranih enot. SURS bo po telefonu anketiral le osebe, ki ne bodo izpolnile spletnega 

vprašalnika in jim bo lahko določil telefonsko številko. Člani so izpostavili tudi problematiko o 

učinku načina zbiranja podatkov saj se lahko pričakuje, da bodo telefonski odgovarjali drugače 

kot spletni anketiranci. Vsebinska metodologinja je pojasnila, da je SURS na delu vzorca 

izvedel telefonsko reanketiranje. Rezultati so pokazali, da med načinoma ni bilo značilnih  razlik. 

Porazdelitev števila aktivnosti glede na način kaže, da po telefonu osebe v manjši meri poročajo 

neformalne aktivnosti kot na spletu (z eno aktivnostjo jih je na spletu 32 (tj. 30 %), na telefonu 

pa 48 (tj. 47 %), kar kaže tudi na to, da so si pri spletnem izpolnjevanju vprašalnika anketiranci 

vzeli več časa za razmislek. Največja pomanjkljivost spletnega vprašalnika se je pokazala pri 

določanju področja neformalnega izobraževanja. Delež aktivnosti, ki jih na podlagi odprtega 

vprašanja na SURS nismo mogli ustrezno razvrstiti je za 16 odstotnih točk višji, kot pri 

telefonskem anketiranju. Delno se lahko težavo odpravi z boljše zastavljenim vprašanjem oz. z 
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dodanim primerom aktivnosti oz. dodatnim pojasnilom o natančnejšem opisu vsebine 

izobraževanja. Največji osip spletnih anketirancev je bilo mogoče zaznati pri vprašanjih o 

starosti, zato bi bilo po mnenju članov metodološkega sveta potrebno razmisliti o izpustitvi tega 

vprašanja iz vprašalnika, v kolikor je mogoče pridobiti to informacijo iz administrativnih virov. Na 

osnovi vprašanja o starosti (starostnih razredov) izbrane osebe se krmili vprašalnik: to pomeni, 

da se na osnovi tega podatka, anketirancu na ekranu pojavljajo nadaljnja vprašanja. Podatek o 

letu rojstva izbrane osebe je na voljo v administrativnih virih, vendar v primeru, ko na vprašalnik 

ne odgovarja izbrana oseba, ampak druga oseba v gospodinjstvu, dobimo zanjo napačne 

podatke. Preveriti je treba, koliko takšnih primerov smo dobili v pilotu. Izpostavljen je bil tudi 

varnostni vidik, saj osebnih podatkov ne smemo uporabiti v spletnem vprašalniku (zaradi 

premajhne varnosti spleta). Verjetno ne bi bilo težav, če bi informacijo o starosti razvrstili v 

razrede. Prav tako je več osipa mogoče zaznati pri opisovanju posameznih aktivnosti.  

Člani Metodološkega sveta so tudi predlagali razmislek o porazdelitvi vzorca čez celo leto 

(namesto enkratne izvedbe) – s tem bi lahko skrajšali referenčno obdobje (12 mesecev) in 

posledično odpravili napako zaradi učinka ne-spominjanja, pričakovano naj bi se zmanjšal tudi 

nabor aktivnost.. 

Člani sveta so še opozorili, da se zaradi spremembe načina zbiranja podatkov in s tem tudi 

vprašalnikov lahko zgodi prelom v časovni vrsti, zato predlagajo SURS-u, da uporabnike 

opozori na problematiko primerljivosti s podatki iz preteklih obdobij v metodoloških pojasnilih.  

 

Sklep: Člani Metodološkega sveta so se seznanili s predlogom revizije obravnavanega 

raziskovanja. Metodološki svet podpira prizadevanja SURS-a, da stremi k uporabi spletnih 

vprašalnikov pri raziskovanjih oseb in gospodinjstev. Člani svetujejo SURS opravi poizvedbo 

raziskovalnega načrta  (oz. spremlja) pri državah, ki uporabljajo spletne vprašalnike pri 

obravnavanem raziskovanju z namenom pridobitve informacije o tem kako izvajajo to 

raziskovanje ostale države in ali je možno prevzeti kakšno dobro prakso; da pripravi analizo 

stroškovnega vidika kombiniranja treh načinov (web, telefon, teren) predvsem z vidika 

stroškovne upravičenosti telefonskega načina v povezavi s kakovostjo; podpirajo predlog glede  

izboljšanja vprašalnika v delu, ki se nanaša na vključitev v neformalno izobraževanje; 

predlagajo SURS ponovno v razmislek glede vzorčnega načrta (kontinuirana vs. enkratna). 

 

T2 Predlog za revizijo statističnega raziskovanja:O porabi pesticidov v kmetijstvu (KME-

PESTR) 

 

Povzetek: Vsebinska metodologinja je predstavila predloge glavnih sprememb pri raziskovanju. 

Podatke pri tem večletnem raziskovanju SURS zajema s pomočjo evidenc kmetijskih 

gospodarstev o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. V vzorcu je bilo ob prvem zbiranju podatkov 

približno 9.000 kmetijskih gospodarstev- vzorčni okvir je Statistični register kmetijskih 

gospodarstev (trenutno vključuje približno 72.000 kmetijskih gospodarstev). Glavne spremembe 

predlagane revizije tega raziskovanja se nanašajo na 1) odstranitev vseh vprašanj povezanih z 
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uporabo tretiranih semen, ker sredstva uporabljena za tretiranje semen po narejeni oceni ne 

presegajo 1 % vseh porabljenih FFS, ter 2) SURS sprašuje za količino porabljenih FFS samo za 

točno določen nabor kultur. Po predlogu bi se skrajšal nabor kultur za katere se poroča količina 

porabljenih FFS in velikost tretiranih površin tako, da bi zajemal žita za zrnje po vrstah, koruzo, 

hmelj, oljno ogrščico, vinograde in intenzivne sadovnjake (ločeno jablane). Pri objavi podatkov 

se pričakuje boljša kakovost podatkov, saj bodo zaradi zmanjšanja števila kultur predvidoma 

doseženi nižji koeficienti variacije, s tem pa se poveča število objavljenih podatkov o količini 

porabljenih pesticidov. Po predlogu revizije bi se za okoli 20 % zmanjšala tudi velikost vzorca 

glede na izvedbo v letu 2014. 

 

Razprava: Člane metodološkega sveta je v razpravi najprej zanimala sama določitev velikosti 

vzorca ter kakšne so velikosti vzorca v drugih državah. Vsebinska metodloginja je pojasnila, da 

je težko primerjati velikosti vzorcev posameznih držav posebej, saj je problem v strukturi 

kmetijstva (Angleži imajo bolj homogena in večja kmetijska gospodarstva, zato lahko 

raziskovanje izvedejo na manjšem vzorcu). Ker se podatke o uporabi FSS prevzema iz 

administrativnega vira, ki temelji na vodenju lastne evidence uporabe FSS poročevalskih enot, 

je zahtevnejše tudi urejanje podatkov. Zaradi boljšega zajema podatkov bodo pri izpolnjevanju 

obrazca uvedeni šifranti, za vpis kmetijskih kultur. Člane sveta je zanimala tudi sama 

natančnost rezultatov podatkov iz raziskovanja. Koeficienti variacije (CV) v tem raziskovanju 

niso določeni z uredbo (kot naprimer pri drugih statističnih raziskovanjih s področja kmetijstva). 

Vsebinska metodologinja pa je predstavila CV-je, ki so bili na SURS določeni v fazi načrta 

vzorčenja v letu 2014 (pričakovani CV 5% za skupine kultur in 7% za posamezne kulture).  

Člani metodološkega sveta so opozorili na izredno podrobne tabele, objavljene v SI-STAT, ki 

imajo zelo veliko število praznih polj (ali označenih z »zaupno«, »manj natančno« ali 

»nenatančno«). Vsebinska metodologinja je pojasnila, da so bile takšne oblikovane zato, ker so 

bile v tej strukturi posredovani Eurostatu. Prav tako so člani opozorili tudi na problematiko 

kombiniranega zbiranja za administrativni in statistični namen. SURS je pojasnil, da je glede na 

okoliščine tovrstni način najbolj primeren. Člani metodološkega sveta so opozorili še, da je treba 

javnost o primerljivosti podatkov glede na predhodno izvedbo raziskovanja obvestiti na ustrezen 

način preko metodoloških pojasnil in tudi objavi podatkov  

 

 

Sklep: Člani Metodološkega sveta so se seznanili s predlogom revizije obravnavanega 

raziskovanja. Predlagajo, da SURS ponovno razmisli o podrobnosti objavljenih tabel; ter o 

obveščanju glede primerljivosti podatkov. 
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T3 Predlog za uvedbo novega statističnega raziskovanja: Gozdarstvo na kmetijskih 

gospodarstvih (GOZD-KME) 

 

Povzetek: Vsebinska metodologinja je predstavila predlog uvedbe novega statističnega 

raziskovanja: Gozdarstvo na kmetijskih gospodarstvih. Podatke se je do sedaj pridobivalo preko 

dveh statističnih raziskovanj (Popis kmetijskih gospodarstev, Strukturno raziskovanje kmetijskih 

gospodarstev - KME-JUN/STRK. V letu 2016 je v veljavi dopolnjena EU uredba o raziskovanju 

strukture kmetijskih gospodarstev, ki povečuje obseg vsebin, ki jih mora SURS poročati na 

Eurostat kot mikropodatke. Zaradi preobremenjenosti raziskovanja z obveznimi vsebinami po 

EU uredbi, bo SURS v letu 2016 v raziskovanju KME-JUN/STRK ukinili spremljanje podrobnih 

vsebin o gozdarstvu na kmetijskih gospodarstvih. Novo raziskovanje bo večletno (3-4 leta), tako 

bo SURS manj obremenjeval kmetijska gospodarstva hkrati pa zagotovil kakovostnejše 

rezultate. Vsebine novega raziskovanja bodo razdeljene v module, ki bodo spremljani z različno 

frekvenco, kot je podrobneje opisano v gradivih. Raziskovanje bo potekalo na družinskih 

kmetijah, ki imajo gozd. Predvidena velikost vzorca je 4.000 enot. Vzorčni okvir bo predstavljal 

Statistični register kmetijskih gospodarstev (SRKG). Zbiranje podatkov bo v letu 2017 potekalo 

s 5 - 10 minutnim telefonskim anketiranjem kmetijskih gospodarstev; osnutek vprašalnika je bil 

podan med gradivi za razpravo. 

 

Razprava: Člani metodološkega sveta so pohvalili usmeritev SURS-a, da se zavzema za 

razbremenitev poročevalskih enot. Člane je zanimala možnost uvedbe spletnega načina 

zbiranja podatkov. Vsebinska metodologinja je pojasnila, da se je pri drugih institucijah izkazalo, 

da so pri uvedbi spletnih vprašalnikov respondenti (kmetijska gospodarstva) v majhnem številu 

izbrali tak način poročanja, prav tako pa je potrebno pri uvedbi spletnega načina zbiranja 

podatkov upoštevati socio-demografske značilnosti populacije – v tem primeru so to kmetijska 

gospodarstva. Pri predlogu uvedbe novega raziskovanja bi vzorčni okvir predstavljal SKRG v 

katerem je trenutno okoli 72.000 kmetijskih gospodarstev. Pri predlogu vzorčnega načrta so bili 

določeni stratumi glede na velikost površine gozda. v katerih je podoben delež enot. Pri določitvi 

stratumov je potrebno biti še posebej previden, zato so člani svetovali SURS-u da preveri 

postopke za določitev stratumov. SURS ocenjuje, da je v Sloveniji približno 1/3 zasebnih 

lastnikov gozdov med katerimi so tudi kmetijskega gospodarstva. Člane je zanimala tudi relacija 

predlaganega novega raziskovanja z raziskovanjem GOZD-MEHAN. SURS je pojasnil, da bo z 

novim raziskovanjem pokril le segment  kmetijskih gospodarstev medtem ko se GOZD-MEHAN 

nanaša na poslovne subjekte, ki opravljajo gozdarsko dejavnost. Vsebinska metodologinja je 

pojasnila, da  nekaj prekrivanja je, vendar velikost prekrivanja težko ocenimo.  

 

Sklep: Člani metodološkega sveta so se seznanili s predlogom uvedbe novega raziskovanja. 

strinjajo se s predlagano metodologijo novega statističnega raziskovanja se strinjajo. Člani 

predlagajo, da SURS ponovno preveri vzorčni načrt s poudarkom na določitvi stratumov.  

 

 


