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Za oceno uspešnosti in učinkovitosti kmetijsko-okoljskih ciljev v EU se je 

vzpostavil Skupni okvir za ocenjevanje in vrednotenje SKP (CMEF). 

CMEF vključuje seznam kazalnikov uspešnosti (KU) in njihove hierarhične 

strukture. Pregledovanje okvira CMEF in z njim povezane pravne podlage 

nam je razkril neskladne prevode vrst kategorij KU in njihovih odnosov iz 

angleščine v slovenščino. Uredbe v slovenskih različicah uporabljajo 

različne izraze za iste vrste kategorij KU. To zmoti hierarhične ravni 

kategorij KU, kar ustvarja dvoumnost v obveznostih poročanja za 

Slovenijo in lahko povzroča težave pri ocenjevanju uspešnosti SKP s KU 

v praksi.  

 

Zato predlagamo uskladitev pravnega prevoda kategorij KU v: 

1. izraz „output indicators“ se prevede v „kazalniki učinka“, 

2. izraz „result indicators“ se prevede v „kazalniki rezultatov“, 

3. izraz „impact indicators“ se prevede v „kazalniki vpliva“ in 

4. izraz „context indicators“ se prevede v „kazalniki stanja“. 

 

Ta usklajeni prevod kategorij KU bi moral biti skladno uporabljen v Okviru 

za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti (PMEF), naslednikom CMEF. 

Naša analiza kaže, da se je pojavila nedoslednost pri prevajanju, ker 

pravni prevajalci niso preverili semantičnih razlik v prevodih kategorij KU 

med nanašajočimi se uredbami in so uporabili napačne pomenke. 

Tovrstnim netočnostim bi se lahko izognili z vzpostavitvijo notranjih 

pravnih slovarjev in z boljšim usklajevanjem pravnih prevajalskih storitev, 

ki bi se prepričale, da je prevod določenih izrazov skladen v vseh 

povezanih pravnih dokumentih. 

Problematika nedoslednega prevajanja kategorij 
kazalnikov uspešnosti za spremljanje ukrepov SKP v 
predpisih EK iz angleškega v slovenski jezik 
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Najbolj kontroverzno vprašanje tukaj je kršitev načela pravne varnosti za Slovenijo. Doslednost v prevajanju 

tehničnih izrazov je ključnega pomena za zagotovitev enotnega razumevanja pravic in dolžnosti držav članic. 

Šele nato lahko govorimo o ustreznem in natančnem poročilu o tem, ali so dogovorjeni cilji izpolnjeni ali ne. 

Glede na posledice potencialnih kršitev, ki bi lahko nastale zaradi neprimernega poročanja Evropski komisiji 

bi moralo biti temu vprašanju namenjena potrebna pozornost. Izvorni članek o tej temi sta objavila Janja 

Rudolf in Andrej Udovč (2021) v Journal of Central European Agriculture (zvezek 22, številka 2). 

Hierarhija 4 vrst kazalnikov uspešnosti v CMEF: lastna zasnova, po Wiecku, C. / Hausmann, I. (2019) 
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