KME-ODK/M
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015)
Sporočanje podatkov je obvezno.
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Vprašalnik za statistično raziskovanje

Odkup kmetijskih pridelkov –
medu in izdelkov iz medu, 2016

Pomoč in informacije:


porocanje.surs@gov.si

 080 18 48 (pon.–čet.: 9.00–15.30,
		
pet.: 9.00–14.30)
http://www.stat.si/StatWeb/vprasanja

Vpišite ime upravne enote, v kateri ste opravili odkup pridelkov:
Vpišite upravno enoto, kjer ležijo zemljišča, na katerih so bili pridelki pridelani. Če ste odkupili pridelke na območju različnih upravnih enot,
izpolnite vprašalnik (KME-ODK/M) za vsako upravno enoto posebej.

izpolni SURS

Prosimo, izpolnite vprašalnik s podatki za opazovani mesec in ga najpozneje do 15. v naslednjem mesecu
pošljite na naslov: Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana
Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov.
Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani www.stat.si.

Vpišite opazovani mesec:

2016

Vpišite mesec s številko

Tehnična navodila
• Uporabite moder ali črn kemični svinčnik.
• Vprašalnik je tehnično prilagojen skeniranju, zato vas prosimo, da pri izpolnjevanju podatkov upoštevate tehnična navodila
za izpolnjevanje vprašalnika.
• V primeru, da niste prejeli zadostno število vprašalnikov, nam to sporočite na e-naslov: porocanje.surs@gov.si.

Vsebinska navodila
Stolpec 2:
– Odkupljene količine so tiste, ki ste jih prevzeli neposredno od zasebnih pridelovalcev kot lastnikov, ne glede na to, ali so
bile plačane ob prevzemu ali pozneje. V odkup ne štejte kmetijskih pridelkov, ki ste jih kupili od organizacij, upoštevajte pa
pridelke, ki so bili zamenjani blago za blago. Količine prikažite izključno v merski enoti, ki je označena na vprašalniku
Stolpec 3:
– Vrednost odkupa je vrednost, ki jo prejme pridelovalec za oddano blago. Pri tem se morajo upoštevati tudi vsa predplačila
v blagu in storitvah ali izplačana razlika v denarju. Ne upoštevajte stroškov organizacije v zvezi s prevzemom, prevozom do
skladišča, hrambo ali z skladiščenjem odkupljenega blaga ter neposrednih plačil. V primerih, ko iz objektivnih razlogov za
določeni mesec še nimate podatkov o vrednosti odkupa, jo je potrebno oceniti, razliko pa obvezno upoštevati v vprašalniku
za naslednji mesec. Vse vrednosti prikažite v evrih brez decimalk.
Stolpec c:
– Povprečno vrednost na dano mersko enoto dobite tako, da vrednost posameznega pridelka delite z njegovo količino
(stolpec 3 delite s stolpcem 2). Prikažite pa jo v evrih z dvema decimalkama.
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Sklop A
Šifra
blaga

27

Med in izdelki iz medu

Blago

Merska
enota
(ME)

a

b
37

45000 Med in izdelki iz medu
Med, cvetlični (cvetlične vrste, lipa, akacija
idr.)

kg

45011

Med, gozdni (mešan, hoja, smreka)

kg

45020

Vosek

kg

45030

Cvetni prah

kg

45040

Matični mleček

kg

99000

SKUPAJ ODKUP

Sklop B

Povpr. vrednost
na enoto v EUR
(dve decimalki)

Vrednost odkupa v EUR
(brez decimalk)
3

c

47 48

58

EUR

45010

B1

Količina
(v ME navedeni v stolpcu b)
2

31

VK 88000

Odkupljeno v mesecu

EUR

Podatki o izpolnjevanju vprašalnika

Koliko časa ste porabili (vi osebno in druge osebe) za pripravo podatkov in izpolnitev vprašalnika?
Prosimo, upoštevajte čas, porabljen za branje navodil, zbiranje informacij, pripravo podatkov in za sámo izpolnjevanje vprašalnika.

minut

34

B2

Podatki o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik
Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Ime
Priimek
E-naslov

Telefon

Datum

.
dan

.
mesec

leto

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
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