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Slika pove več kot tisoč besed, karta pove več kot tisoč številk … 
 
 
Poslanstvo slovenske državne statistike je, da zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu 
in javnosti kakovostne, pravočasne, časovno in krajevno ter tudi mednarodno primerljive podatke o stanjih in 
gibanjih na ekonomskem, demografskem ter socialnem področju in na področju okolja in naravnih virov. Enako 
pomembno kot sami podatki je tudi to, kako so ti posredovani vsem zainteresiranim: na kakšen način, v kakšni 
obliki, v kakšnem obsegu, kako podrobno razčlenjeni. Prav v naši pozornosti do uporabnika statističnih 
podatkov in informacij se odraža tudi naša odličnost – v skrbi, da mu pripravimo kakovostne, jasne, razumljive in 
zanimive statistične objave. Da bi dosegli ta cilj – to je čim bolj zadovoljen uporabnik – si moramo prizadevati 
prav vsi, ki delujemo v državni statistiki. 
 
Prav iskanju skladnosti med vsebino in obliko v statističnih objavah z mislijo na uporabnika je namenjen tudi naš 
novi priročnik iz zbirke Metodološki priročniki.  
Slogovni priročnik, ki prihaja med vas, je skupno delo več avtorjev. V njem so zbrana pravila, navodila in 
priporočila za izdelavo učinkovitih grafičnih in tabelaričnih predstavitev podatkov in za pisanje učinkovitih 
statističnih komentarjev v različnih tipih statističnih objav. 
Avtorji so priročnik zasnovali tako, da bi šli teorija in praksa lahko čim bolj z roko v roki, torej tako, da bi bil za 
uporabnike – to pa smo vsi, ki smo udeleženi pri statistični proizvodnji – čim bolj koristen in praktično uporaben. 
Priročnik je namreč zasnovan tako, da so na začetku podani splošni napotki za pisanje besedil in grafičnih 
predstavitev v statističnih objavah, potem pa še natančni napotki za izdelavo vsake posamezne vrste statistične 
publikacije.   
 
 
Vsem, ki boste ta priročnik uporabljali, želim, da bi vam dobro služil in vam pomagal, da bi bili lahko čim večkrat 
zadovoljni ob dobro opravljenem delu. 
 
 
 
 
 
 Mag. Irena Križman, 
 generalna direktorica 
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1  »NAVODILA ZA UPORABO PRIROČNIKA« 

 

Priročnik je res nekoliko obsežnejši, a naj vas to ne moti in ne odvrne od branja, ker vse ni namenjeno vsem. 
Precej napotkov se ob obravnavi vsakega tipa publikacije ponovi, in sicer prav zato,  da so avtorju vsi 
napotki, kar bi jih za pripravo posamezne objave lahko potreboval, na voljo na enem mestu.  

 
Priročnik je zasnovan tako, da so na začetku podani splošni napotki za pisanje besedil in grafičnih predstavitev 
v statističnih objavah, potem pa še natančni napotki za izdelavo vsake posamezne vrste statistične publikacije. 
Če se znajdete v težavah (npr. v časovni stiski), poiščite tisti naslov v priročniku, ki obravnava tip objave, ki jo 
pravkar pripravljate (npr. Prva objava, Statistične informacije). Ko boste želeli poglobiti znanje in védenje o 
svojem strokovnem delu, pa odprite splošna poglavja (npr. o statistični zgodbi, o učinkovitem komentiranju 
statističnih podatkov, o predstavitvah podatkov v tabelah, v grafikonih in na kartah). Če bi radi izboljšali 
slovenščino ali angleščino v statističnih besedilih, ki jih ustvarjate, potem čim večkrat poglejte v tisti del 
priročnika, ki ima naslov Nekaj namigov jezikovno izboljšavo statističnih besedil …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Če ste v težavah in rabite nasvet ali pomoč vam lahko pomagajo … 

 
… Mojca Merc (tel. 437) ali Igor Kuzma (tel. 436) v zvezi z oblikovanjem tabel, grafikonov in kart  
… Ivanka Zobec (tel. 622) v zvezi z oblikovanjem besedila v slovenščini 
… Boris Panič (tel. 456)v zvezi z oblikovanjem besedila v angleščini 
… Ida Repovž Grabnar (tel. 458) v zvezi s pisanjem novic za Spominske in praznične dni  
… Marina Urbas (tel. 315) v zvezi z zbirkama Brošure in Statistične informacije  
… Simona Klasinc (tel. 446) v zvezi s kakšnimi koli temami in vprašanji glede objave podatkov 
… skupina za SI-STAT v zvezi z objavami v SI-STAT.  

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelo vam bomo hvaležni, če nas boste  
opozorili na morebitne napake, da jih bomo v 
naslednji izdaji odpravili. 
 
Avtorji 
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2 UVOD 

 
Zbrani dokumenti so pravila in navodila za tvorbo (oblikovanje, pisanje, gradnjo) in objavljanje vseh vrst 
statističnih objav v statističnih publikacijah (tiskanih in elektronskih). Navodila in pravila dajejo tudi napotke za 
rabo tistih jezikovnih in slikovnih sredstev, ki pomagajo, da naše sporočilo doseže večji učinek – čim večjo 
pozornost naslovnika (uporabnika). Razumljiva, jasna, nazorna, jedrnata statistična zgodba je zagotovo drugače 
sprejeta kot tista, ki nima teh lastnosti. Če je namreč naše sporočilo (besedilno ali slikovno) pretežko, nejasno, 
zapleteno, nerazumljivo, se lahko zgodi, da se uporabnik ne bo potrudil, da bi ga razumel. Če bo dolgočasno, 
razvlečeno, ga bo odložil, preden ga bo prebral do konca. Skratka, vsako besedilo – tudi statistično – je v 
prijetni (jezikovni) obliki privlačnejše in tudi zato bolj učinkovito. 
 
S pričujočimi pravili in navodili želimo doseči naslednje: 

– olajšati delo avtorjem objav (zlasti tudi novim sodelavcem); 
– dvigniti kakovost statističnih objav v vseh pogledih; 
– doseči čim večjo skladnost (konsistentnost) med avtorji in med posameznimi statističnimi publikacijami; 
– povečati zadovoljstvo vseh vrst naših uporabnikov z našimi storitvami in pritegniti nove. 

 
Obenem želimo posredno opozoriti zaposlene in javnost na to, da je »uradna statistika danes zagotovo eden 
največjih svetovnih ponudnikov podatkov, to je številčnih podatkov, ki so v glavnem brezplačni, čedalje bolj 
kakovostni, metodološko usklajeni in dostopni. Kot taki predstavljajo mogočo osnovo za univerzalno 
sporazumevanje in za ustvarjanje znanja v posamezni državi in globalno. A težava je v tem, da sta zavedanje o 
tem bogastvu in njegovo poznavanje preskromni glede na vložena sredstva in potenciale«. Tu zbrano gradivo 
naj bi bilo med drugim torej tudi ena od poti pri iskanju načina, »kako usposobiti širši krog uporabnikov za 
kvalificirano uporabo podatkov in kako povečati izkoriščenost razpoložljivih virov in že zbranih podatkov« (prof. 
Lea Bregar v publikaciji Dvajset let statističnih srečanj v Radencih).  
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3 STATISTIČNA PISMENOST 

 
Statistična pismenost je usposobljenost za korektno razumevanje statističnih podatkov. Biti statistično pismen 
torej pomeni biti sposoben pravilno razumeti statistične podatke, si jih pravilno razlagati in jih znati uporabljati 
kot dokaz, za utemeljevanje ali potrditev pri razpravljanju. Pri pripravi statističnih izdelkov se je treba vedno 
zavedati, da je raven statistične pismenosti pri uporabnikih podatkov različna in da so zaradi tega tudi njihove 
zmožnosti za razumevanje in uporabo statističnih podatkov različne.  
 
Različne analize kažejo, da je največ 20 % prebivalcev sposobnih razumeti kompleksnejše, bolj zapletene 
prikaze statističnih podatkov. Za dobro razumevanje statističnih podatkov morajo namreč poznati osnovne 
socialne in ekonomske pojme, kot so npr. rodnost, stopnja brezposelnosti, inflacija, BDP, in statistične pojme, 
kot so povprečje, mediana, indeks, stopnja rasti, ter statistične postopke, npr. vzorčenje, zbiranje podatkov, 
urejanje podatkov, in razumeti različne načine predstavitev podatkov (tabele, grafikone, besedilo) ter pogledati v 
ozadje številk. 
 
Ker želimo, da bi bili statistični podatki uporabni za kar največje število uporabnikov, jih moramo napraviti čim 
bolj razumljive. To dosegamo na različne načine, npr. z učinkovitim komentiranjem (razlaganjem, 
pojasnjevanjem) statističnih podatkov, tj. s premišljenim podajanjem vsebine spremljevalnega besedila, z 
enostavnimi tabeliranimi prikazi, z različnimi oblikami vizualizacije podatkov (s statičnimi in dinamičnimi 
grafikoni, s kartami) in tudi tako, da jim omogočimo dostop do metapodatkov (tj. do podatkov o podatkih, npr. do 
metodoloških pojasnil in podobnega gradiva). 
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4 STRATEGIJA IZKAZOVANJA STATISTIČNIH PODATKOV IN KOMUNICIRANJE Z 
UPORABNIKI  

 
Cilj SURS-ove strategije izkazovanja (diseminacije) statističnih podatkov je zadovoljen uporabnik teh podatkov; 
zato smo kot državna statistika dolžni poskrbeti, da naš uporabnik dobi statistične podatke in informacije, ki jih 
potrebuje, pravočasno in s čim manj napora in da so ti točni in ustrezni. To je mogoče doseči z učinkovito 
pripravo, s primerno promocijo (reklamo) in z ustreznim posredovanjem, podajanjem statističnih podatkov in 
informacij.  
 
SURS-ovi izdelki in storitve se razlikujejo glede na potrebe uporabnikov in glede na njihovo zmožnost za 
uporabo statističnih podatkov; ta je določena s stopnjo statistične in računalniške pismenosti posameznih 
uporabniških skupin. 
 
Vsem, ki povprašujejo po podatkih, mora biti omogočeno učinkovito iskanje in pridobivanje teh podatkov. 
Objave statističnih podatkov pa morajo biti razumljive, jasne in tudi zanimive. S posredovanjem in objavljanjem 
podatkov moramo ohranjati in dvigati prepoznavnost in ugled blagovne znamke SURS, zaupanje uporabnikov in 
doseči čim širšo uporabo statističnih podatkov.  
 
Uporabnike statističnih podatkov in informacij oziroma uporabniške skupine lahko razvrščamo na različne 
načine. Prvotno smo jih uvrščali v skupine po njihovem delovnem področju (javne ustanove, šole, raziskovalna 
sfera, mediji ...). V novejšem času se vse bolj uveljavlja splošna delitev uporabnikov na tri skupine: na tako 
imenovane turiste, na pridelovalce in na rudarje. Čeprav ta razdelitev omogoča različne interpretacije, poudarja 
bistvene razlike v zanimanju, znanju in potrebah posameznih uporabniških skupin. Temu védenju je treba 
prilagoditi tudi predstavitve podatkov. 
 
Delitev uporabnikov – tri osnovne skupine: 
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5 STATISTIČNA ZGODBA 

 
Besedni oblak: Povzetek poglavja Statistična zgodba 

 
 

5.1 KAKO UČINKOVITO POROČATI JAVNOSTI O IZSLEDKIH STATISTIČNIH RAZISKOVANJ? 

 
Ko je gradivo, namenjeno za objavo – po končanem statističnem raziskovanju in obdelavi podatkov – 
pripravljeno, se je treba odločiti, kako naj bo podano, sporočeno javnosti, kateri sporočevalni (slogovni) 
postopek naj uporabimo, da bomo dosegli čim večji učinek. Deloma je to že določeno s konceptom vsakega tipa 
statistične publikacije, v precejšnji meri pa je to odvisno od avtorja vsakokratne posamezne objave – od njegove 
zavzetosti, strokovnosti in tudi ustvarjalnosti. (Z izrazom »avtor« na kratko imenujemo nosilca (vodjo) 
statističnega raziskovanja in (ali) avtorja posamezne statistične objave.) 
 
Podajanje oz. sporočevalni (slogovni) postopek je način, metoda, s katero avtor razvršča vsebinske prvine 
svojega sporočila (jezikovne in nejezikovne), kako jih med seboj povezuje in rangira. Takih postopkov je več 
vrst, besedilnih tipov, ki ustrezajo vsakemu postopku, pa prav tako.  
 
Kako, na kak način torej podati (sporočiti, predstaviti) prve in vse druge izsledke statističnih raziskovanj najširši 
javnosti, da bomo dosegli želeni učinek, cilj, namen? 
 

To pomeni, kako doseči: 

 da našo objavo najprej sploh opazijo; 

 da našo objavo preberejo – delno ali v celoti – in jo tudi (pravilno) razumejo; 

 da jih bo ta objava spodbudila k nadaljnjemu raziskovanju; 

 da bodo z zanimanjem pričakovali našo naslednjo objavo; 

 da bomo tako pokazali, da je statistika koristna, zanimiva, da ni namenjena sama sebi itd. 
 

Strokovnjaki za komuniciranje in strokovnjaki za pisanje statističnih sporočil v statistiki priporočajo kot 
najučinkovitejši način podajanja statistične vsebine pripovedovanje, kot besedilni tip pa pripoved ali zgodbo. 
Priporočajo še, naj se pri tem zgledujemo pri novinarjih. Zakaj? Ker imamo – vsaj ob prvem stiku – pred seboj 
istega naslovnika – najširšo (laično) javnost: osebe (bralce, spletne obiskovalce) z različno izobrazbo in z 
najrazličnejšim predznanjem. Priporočajo, naj statistične objave (tj. sporočila o izsledkih statističnih raziskovanj) 
pripravimo v obliki statistične zgodbe oz. pripovedi.  
 
Nove tehnologije sicer omogočajo uporabnikom, da pridobijo veliko količino informacij, da so dobro obveščeni in 
opremljeni z informacijami, ki jih potrebujejo pri odločanju, zares uporabne pa so le tiste informacije, ki so zlahka 
dostopne, dovolj jasne in razumljive širokemu krogu uporabnikov.  
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5.2 KAKŠNA JE UČINKOVITA STATISTIČNA ZGODBA? 

 
Statistična zgodba je 'pripoved' o statističnih pojavih, povezanih v celoto. Napisana je na zanimiv, jasen, 
razumljiv in preprost način ter tako, da bi jo lahko razumel tudi srednje razgledan srednješolec. Glede na 
podatke, ki so na voljo, in glede na vrsto objave, tj. publikacije, v kateri bodo podatki objavljeni, mora avtor 
ustvariti iz komentarja (tj. besedila, ki pojasnjuje ali razlaga statistične podatke), tabele, grafikona in (ali) karte 
učinkovito celoto. To pomeni, da jo bo (potencialni) uporabnik najprej sploh opazil; če ga bo pritegnila, jo bo 
morda prebral – deloma ali v celoti; potem si želimo, da bi jo tudi pravilno razumel; če ga je vsebina pritegnila, 
bo morda želel izvedeti še več in bo iskal dalje itd. – morda bo postal naš redni uporabnik. Če želimo vse to 
doseči, mora biti torej naša objava najprej razumljiva, jasna, zanimiva in uporabna. Še učinkovitejša in 
privlačnejša pa bo, če bomo namesto običajnega ustaljenega (rutinskega) komentarja napisali statistično 
zgodbo – besedilo, ki bo vsebovalo elemente publicističnega sporočanja.  
 
Seveda pa taka zgodba zahteva od avtorja (pisca) nekoliko več ustvarjalnega napora in poglobljenega 
strokovnega razmisleka kot le rutinski komentar, vendar se ta trud obrestuje, saj se tako izdatno povečata 
vrednost v statističnih raziskovanjih pridobljenih statističnih rezultatov, pa tudi zadovoljstvo vseh udeleženih ob 
dobro opravljenem delu. Avtor mora na primer zelo dobro poznati ciljno skupino uporabnikov in razmišljati o 
tem, kaj želi uporabnik vedeti in kaj potrebuje. Statistično zgodbo mora sestaviti in predstaviti tako, da bo 
razumljiva tudi statistično manj pismenemu uporabniku.  
 

5.3 PRIPRAVA UČINKOVITE STATISTIČNE OBJAVE IN NJENIH POSAMEZNIH VSEBINSKIH 
ELEMENTOV  

 
Pred pripravo vsake statistične objave mora avtor razmisliti o naslednjem: 
 

 o namenu  
posamezne statistične objave. Vprašati se je treba, kaj želimo sporočiti uporabniku. Statistična objava ne 
sme biti le mehanično nizanje številk v bolj ali manj enakih stavčnih vzorcih, temveč naj bi imel vsak 
številčni podatek svoj pomen in namen. Avtor mora objaviti najzanimivejše in najpomembnejše podatke, 
tudi v kontekstu kratkoročnih in dolgoročnih gibanj. Predstavi lahko tudi povezave, vzroke in učinke, vendar 
na osnovi dejstev, in ne predvidevanj. To pa zahteva že precej dobro poznavanje ozadja, ki se skriva za 
številčnimi podatki.  
 

 o ciljni skupini 
Statistično objavo je treba prilagoditi uporabnikom ('turistom', 'pridelovalcem', 'rudarjem' oziroma splošni 
javnosti, novinarjem, raziskovalcem). Od ciljne skupine in vrste objave (tj. glede na to, ali gre za tiskano 
publikacijo ali spletno elektronsko objavo) je odvisna stopnja zahtevnosti pojasnjevanja objavljenih 
podatkov. V spletnih elektronskih objavah (med take spadajo tiste, ki izhajajo v zbirki Prva objava) npr. 
uporabnike zanimajo predvsem pomembni izsledki in zaključki oziroma povzetki.  
 

 o podatkih in informacijah, 
ki so na voljo in so osnova (snov, téma) prihodnje objave in vseh njenih vsebinskih elementov (statističnega 
komentarja oz. statistične zgodbe, tabel, grafikonov). 
 

 o obsegu in stopnji zahtevnosti 
Ali bodo celotna objava in posamezni predvideni vsebinski elementi (komentar, tabela …) po obsegu in 
zahtevnosti primerni za ciljno skupino in vrsto objave? 
 

 o mediju in vrsti objave (glede na vrsto publikacije) 
Ali bo objava primer daljše analize za ožjo skupino uporabnikov (kakršne izhajajo v zbirki Statistične 
informacije) ali primer krajšega sporočila za najširšo javnost (kakršna izhajajo v zbirki Prva objava) ali pa bo 
to npr. poljudna predstavitev vsebinsko povezanih podatkov o kaki aktualni problematiki, vendar podatkov z 
različnih vsebinskih področij (kakršne izhajajo v zbirki Brošure). Načini, kako uporabniki sprejemajo podatke 
in informacije, se s časom spreminjajo. Razlikujejo se tudi med generacijami in ciljnimi skupinami. Tudi o 
tem je treba razmišljati, ko se odločamo, katera vrsta objave in kateri medij bi bila najustreznejša. Vedeti 
moramo, da je za svetovni splet treba pisati drugače kot za tiskane publikacije. Uporabniki, ki iščejo podatke 
na svetovnem spletu, informacije 'skenirajo' in si ne vzamejo veliko časa za poglobljeno branje. Ti 
uporabniki pričakujejo kratke in razumljive zgodbe. Tudi vsebina današnjih tiskanih publikacij se razlikuje od 
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tiste pred desetletjem ali dvema. Uporabnik, ki potrebuje 'surove' podatke, bo take podatke poiskal v 
podatkovni bazi. V tiskanih publikacijah pa mora najti zanimive, razumljive prikaze in razlage oz. pojasnila 
podatkov ter poglobljene statistične analize.  
 

 o načinu predstavitve posameznih podatkov 
Ali je predstavitev podatkov v obliki besedila za posamezne podatke res optimalen način prikaza? Bi bilo 
nekatere bolj smiselno predstaviti v obliki tabele, grafikona, karte? Morda je najboljša rešitev kombinacija 
slike in besede? 
 

 o načelih iz Kodeksa ravnanja evropske statistike 
Vsa načela so pomembna, zato je dobro, da jih čim večkrat preberemo in se po njih ravnamo; tri pa 
povzemamo tudi tukaj:       
 
o 6. načelo: Nepristranskost in objektivnost 

Statistične objave in izjave na novinarskih konferencah so objektivne in nepristranske.  
 

o 15. načelo: Dostopnost in jasnost  
Statistike se predstavljajo v obliki, ki omogoča ustrezno razlago in primerjave. 
Za izkazovanje statistik se uporablja sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, po potrebi pa 
tudi tradicionalna tiskana oblika. 

 
o 5. načelo: Statistična zaupnost  

Zagotovljena so navodila in smernice za varovanje statistične zaupnosti v procesu priprave in 
izkazovanja podatkov. Omenjene smernice so zapisane in javnost je z njimi seznanjena. 

 
 

Načrtujte vsebino in zgradbo statistične objave, statistične zgodbe!  
 
 

 
Lastnosti, 

ki odlikujejo 
kakovostno sporočilo: 

 
JASNOST 

RAZUMLJIVOST 
NATANČNOST 

PREGLEDNOST 
LOGIČNOST 
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6 UČINKOVIT KOMENTAR 

 
Učinkovit komentar je besedilo, ki kaj pojasnjuje in doseže tak učinek, kot želimo oziroma pričakujemo. Je 
kratek, enostaven, jasen, razumljiv in zanimiv in je del statistične zgodbe (KISS – v angl. 'Keep it short and 
simple').  
 
Vsebuje naj tri dele in naj bo grajen v obliki t. i. obrnjene piramide: 

 naslov,  

 glavno sporočilo (povzetek), 

 preostalo besedilo (komentar). 
 
Začnemo z zanimivim, lahko udarnim naslovom, da bralca pritegne (da ga ne izgubimo, preden bi začel 
poglobljeno brati), ne sme pa biti zavajajoč. Nadaljujemo z najpomembnejšim ali najzanimivejšim izsledkom (da 
ohranimo bralčevo pozornost). V osrednjem delu razložimo na primer, kaj vse je na to vplivalo (v smiselno 
povezanih stavkih). Jezik take zgodbe naj bo vsakdanji, nezahteven za razumevanje, vendar skrben, jedrnat, 
brez odvečnih besed (mašil). Zgradba stavkov naj ne bo zapletena. Pišimo raje krajše stavke kot predolge, 
namesto podredja pa raje uporabimo priredje. Strokovnih izrazov (terminov) raje ne uporabljajmo. Strokovne 
pojme, če so potrebni, opišimo ali izrazimo z bolj vsakdanjo besedo (npr. inflacija). Tudi tujk naj ne bo v takem 
besedilu; če je morda tuj izraz že močno uveljavljen, napišimo njegovo domačo vzporednico vsaj v oklepaju.  

6.1 UČINKOVIT STATISTIČNI KOMENTAR 

 Zanimiv, jasen, razumljiv, logičen in preprost (nezapleten) ter obenem nevtralen oz. nepristranski (naj 
ne odraža avtorjevega mnenja ali stališča).  

 Stavki naj bodo raje krajši kot predolgi in brez odvečnih besed (mašil). 

 Najprej navedemo najpomembnejše informacije, nato manj pomembne – kot dodatne informacije. 

 Vsako delno temo oziroma ključno sporočilo uvede podnaslov; ta naj pove bistvo tega, kar je povedano 
v posameznem odstavku.  

 Besedilo praviloma ne vsebuje strokovnih (statističnih) izrazov, ker jih nekateri uporabniki morda ne bi 
razumeli.  

 
 Vsebina in struktura 

Na začetku komentarja predstavite najpomembnejše izsledke, nadaljujte z dodatnimi in manj pomembnimi 
informacijami. Tako pišejo tudi novinarji; besedilo gradijo v obliki t. i. obrnjene (inverzne) piramide. V prvem 
odstavku odgovorite na kratko na vprašanja: kdo, zakaj, kaj, kje in kdaj. Uporabniki, še zlasti tisti na 
svetovnem spletu, namreč hitro izgubijo interes za seznanjanje z informacijami, zato morajo biti 
najpomembnejše informacije zapisane na začetku. Sestavni deli naj si sledijo v logičnem zaporedju, 
običajno od splošnega k posebnemu in od odstavka do odstavka. Osredotočite se na podatke, ki najbolj 
izstopajo v primerjavi z drugimi (najizrazitejši dvig ali najizrazitejši upad vrednosti podatka). 
  

 Podnaslovi 
uvedejo vsako od ključnih sporočil in povzemajo bistvo. Vedeti moramo, da nekateri uporabniki preberejo 
samo naslove. Zato morajo že iz naslova dobiti glavne informacije. 
 

 Odstavki 
naj bodo kratki in naj zajamejo po eno temo. 

 

 Stavki  
naj bodo raje krajši kot predolgi in napisani tako, da ni nobena beseda odveč (odveč je beseda, ki nič ne 
prispeva k obvestilnosti); če lahko nekaj izrazimo na krajši ali daljši način oz. z eno ali več besedami, vedno 
izberimo krajšo možnost, npr.: kljub temu da → čeprav; ne uporabljajmo mašil (tj. pomensko nepomembnih, 
odvečnih izrazov). Namesto podredja raje uporabimo priredje. Zgradba stavkov naj ne bo zapletena. 
Besedilo naj bo jasno, razumljivo, preprosto, logično.  
 

 Zaokroževanje števil 
Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
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podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  
Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  
Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 
vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov).  
 

 Pisanje števil v komentarju  

o Števila pišemo v statističnih besedilih praviloma s številko (20 koles), in ne z besedo (dvajset koles); to 
pravilo je treba upoštevati dosledno v celotnem besedilu. Včasih pa števila do 10 ali vsaj do 5 pišemo 
vendarle tudi z besedo – tudi zaradi posebnosti števnikov od 1 do 5 v slovenščini, npr.: 1 otrok, 2 
otroka, 3 otroci, 4 otroci, 5 otrok, 1 stanovanje, 2 stanovanji, 3 stanovanja, 4 stanovanja, 5 stanovanj, 6 
stanovanj, 1 soba, 2 sobi, 3 sobe, 4 sobe, 5 sob … → en otrok, dva otroka, trije otroci, štirje otroci pet 
otrok, eno stanovanje, dve stanovanji, tri stanovanja, štiri stanovanja, pet stanovanj, ena soba dve 
sobi, tri sobe, štiri sobe, pet sob …). 

o Po slovenskem pravopisu se odstotni znak piše nestično; med številko in znakom za odstotek mora 
torej biti presledek, npr.:12 %. Za besedila v angleškem jeziku pa to ne velja (12%), zato moramo 
paziti, da teh dveh pravil ne zamenjamo. Pazite tudi na druge take zapise, ki so v slovenščini drugačni 
kot v angleščini: npr. 12-odstotni dvig cen … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … za 1,3 odstotne 
točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease).  

o Pri zapisu negativnih vrednosti se za znak 'minus' uporablja stični pomišljaj, npr. –0,3 %, –6 °C, –0,5 
odstotne točke (torej daljša črtica; najhitreje pridete do nje takole: Ctrl + znak minus na številski 
tipkovnici).  

o Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna 
pika (73.3).  

o Uporaba minimalnega števila decimalnih mest – zapis na eno do največ dve decimalni mesti (za 
finančne podatke).  

o Pri večjih vrednostih števil (praviloma od 1.000 naprej) se v slovenskih zapisih med tisočice ali 
milijonice zapiše pika (12.000), v angleških zapisih pa vejica (12,000). 

 

 Slovnični čas 
Besedilo je treba zapisati v ustreznem (smiselnem) slovničnem času. Če poročamo o že opravljenem 
posameznem (konkretnem) raziskovanju in o njegovih izsledkih, uporabimo preteklik. Če pa morda vmes 
pojasnimo, kako praviloma poteka kak postopek, ki ga v raziskovanju, o katerem poročamo, tokrat nismo 
uporabili ali ki se v takem raziskovanju sicer ne uporablja, uporabimo sedanjik.  

 

 Strokovni izrazi 
Strokovne izraze (termine) v komentarju poenostavite ali se jim izognite. Besedilo naj bo razumljivo, tudi če 
uporabnik ne pozna definicij.  

 

 Jasnost, razumljivost  
Čim večkrat se vprašajte, ali je to, kar ste napisali, povedano tako jasno in dovolj razumljivo, da bi mogel 
razumeti tudi srednje razgledan uporabnik (npr. srednješolec). Če je treba stavek dvakrat prebrati, da 
ugotovimo, za kaj gre, je zagotovo treba nekaj popraviti ali spremeniti. (Idealno bi bilo, če bi besedilo lahko 
prebral še vaš sodelavec in vas opozoril na morebitna vsebinsko nejasna mesta.)  
 

 Uporaba računalniških slovarjev 
Čim večkrat poglejte v Slovar slovenskega knjižnega jezika in v Slovenski pravopis ali v kak drug slovar 
(npr. v Statistični terminološki slovar), saj boste poleg tistega, kar iščete, odkrili še marsikaj drugega 
koristnega. (Slovarji so na voljo prek računalniške mreže SURS-a.) 
 

 Izogibati se je treba  
o Pretirani uporabi kratic in okrajšav.  
o Zapisovanju s samimi velikimi črkami ter poudarjenemu (krepkemu) in ležečemu (poševnemu) tisku. 
o Razlagi prav vsakega podatka iz tabele, grafikona. 
 

 Pred oddajo gradiva v lekturo  
o Preglejte besedilo s programom za črkovanje. 
o Preberite besedilo še enkrat in ga po potrebi preuredite, popravite (morda lahko kaj brez škode 

izpustite; pri daljših besedilih preverite, ali morda česa niste napisali dvakrat).  
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 Po opravljeni lekturi 
o Oglejte si lektorjeve popravke, predloge popravkov in izboljšav ali opozorila in se skušajte potruditi, da 

enakih napak in pomanjkljivosti v naslednjem besedilu ne bi ponovili. 
o Če se vam kak lektorski popravek (predlog popravka) ne zdi razumljiv ali sprejemljiv, pokličite lektorja 

in mu to povejte, da vam bo lahko ponudil drugo rešitev; morda česa ni razumel pravilno in potrebuje 
vaše dodatno pojasnilo. Skupaj bosta gotovo našla (naj)boljšo rešitev. Tako bosta oba nekaj pridobila; 
tudi za lektorja je povratna informacija zelo pomembna.  

o Ne pozabite tudi na to, da vam lektor želi le pomagati, da se drug od drugega učimo in da vsi skupaj – 
vsak na svojem strokovnem področju – delamo za to, da bi bil kateri koli naš izdelek čim bolj 
kakovosten. Hkrati pa je lektor tudi prvi (»testni«) bralec vašega besedila, in zagotovo je dobro, da se 
čim več morebitnih pomanjkljivosti odkrije in odpravi, preden se besedilo objavi. 

 

Spremljajte svoje objave v medijih! 

Če opazite, da so mediji (tisk, radio in drugi) vašo objavo prevzeli v celoti, ne da bi jo predelovali, je to 
najboljši znak, da ste napisali dobro statistično zgodbo!  

 

6.2 KAKO PA RAVNATI V PRAKSI? 

 
Predlagamo, da običajnih »rutinskih« komentarjev (na primer v prvih statističnih objavah) vsaj za zdaj še ne 
opustimo. Nekateri uporabniki so namreč nanje navajeni in jih pričakujejo v zdajšnji obliki. Predlagamo pa, da 
skušamo ob tem, kadar bi bilo smiselno (glede na aktualnost vsebine), «predelati« rutinski komentar v 
statistično zgodbo. Zaželeno pa je, da se posamezni elementi iz t. i. statistične zgodbe (glede jezika, zgradbe 
stavkov, besedja, sloga) upoštevajo v čim večji meri tudi v t. i. »rutinskih« komentarjih. Tudi ti naj bodo čim manj 
»rutinski« (naj ne bodo suhoparni, razvlečeni, naj bodo jedrnati, zanimivi, prijazni). 
 
Prvim objavam in statističnim zgodbam namenjamo toliko pozornosti zato, ker ob teh objavah pride do prvega 
stika z uporabnikom, naključnim ali rednim, in je pomembno, kakšen »vtis« dobi uporabnik ob tem prvem stiku. 
Še posebej to velja za spletne obiskovalce. Spletna objava naj bi bila v tem smislu še posebej skrbno napisana 
– podana, oblikovana v taki obliki in tako, da pritegne spletnega obiskovalca, vzbudi njegovo zanimanje in da 
mu obenem že ponudi kratko, a svežo in kakovostno informacijo.  
 

6.3 ZGLED UTEČENE PRVE OBJAVE 

 
Izbrani podnebni elementi, Slovenija, 2010 – končni podatki  
 
Snežna odeja se je v letu 2009 obdržala najdlje na Kredarici, 273 dni, v Portorožu le 1 dan, v Ljubljani pa 
42 dni. 
 
Meteorološke merilne postaje 
 
Relief Slovenije je precej razgiban, zato so potrebne meteorološke merilne postaje na različnih lokacijah, da 
kažejo razmere na različnih nadmorskih višinah.  
Podatke pridobivamo z 20 meteoroloških postaj, na katerih se merijo različni meteorološki pojavi. Nekatere od 
teh so avtomatske; na teh se merijo samo določeni meteorološki pojavi. 
 
Največ sonca v Portorožu 
 
Največ ur sončnega obsevanja v letu 2009 je bilo v Portorožu, in sicer 2.411, najmanj ur pa na Kredarici, in sicer 1.700. 
 
V Portorožu le 1 dan s snežno odejo  
 
Snežna odeja se je v letu 2009 obdržala najdlje na Kredarici (273 dni), najmanj časa, le 1 dan, pa v Portorožu; v 
Ljubljani so jo imeli 42 dni in približno toliko so pokazale tudi meteorološke postaje drugje po Sloveniji ne glede 
na geografsko lego. 
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Največ oblačnih dni v Kočevju 
 

Največ oblačnih dni v letu 2009 je bilo v Kočevju (148 dni); v Novem mestu, Ljubljani in Murski Soboti jih je bilo 
od 123 do 125 letno, na Kredarici pa se sonce ni prikazalo 127 dni v letu. V Portorožu, ki je sicer najbolj 
osončen, je bilo v letu 2009 povsem oblačnih 80 dni. 
 
Največ jasnih dni v Portorožu 
 

Največ jasnih dni je bilo v letu 2009 v Portorožu (92 dni); sledile so Bilje (83 dni) in Rateče, Planica (77 dni). 
Najmanj jasnih dni pa je bilo v tem letu na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in na Kredarici (30 dni). V Ljubljani 
pa je bilo leta 2009 le 38 jasnih dni. 
 
Povprečna relativna vlažnost najnižja na Primorskem 
 

Povprečna relativna vlažnost je bila najvišja v Ratečah, Planici (86 %), najnižja pa v Slapu pri Vipavi (68 %), 
Biljah in Portorožu (69 %). 
 

Med izbranimi meteorološkimi postajami je bilo v letu 2009 največ dni z dežjem v Kočevju (152 dni), najmanj 
takih dni pa na Kredarici (80 dni); največ dni s snegom je bilo na Kredarici (128 dni), najmanj pa v Portorožu (2 
dni); največ dni z nevihto je bilo v Mariboru (52 dni), najmanj pa v Kočevju (22 dni); največ dni s točo ali sodro je 
bilo na Kredarici (18 dni), medtem ko toče ali sodre ni bilo v Biljah, Kočevju in Ratečah, Planici.  
 

V podatkovni bazi SI–STAT smo že objavili časovne vrste podatkov o povprečni relativni vlažnosti, o številu dni 
s padavinami v različnih oblikah, o oblačnosti, o številu ur sončnega obsevanja ter o prevladujočih smereh in 
pogostosti vetrov po meteoroloških postajah, in sicer so za obdobji 1981–1990 in 1991–2000 prikazane 
povprečne vrednosti, za leta 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 in 2009 pa dejanske vrednosti 
omenjenih podatkov.  
 

Podatke o povprečni relativni vlažnosti, o številu dni s padavinami v različnih oblikah, o oblačnosti, o številu ur 
sončnega obsevanja ter o prevladujočih smereh in pogostosti vetrov po meteoroloških postajah objavljamo tudi 
letno, in sicer v Statističnem letopisu (v poglavju Ozemlje in podnebje).  
 

 

Tabela 1: Dnevi s snežno odejo po meteoroloških postajah, Slovenija, 2009 

Meteorološka postaja Število dni s snežno odejo 

Bilje 3 

Bovec ... 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 35 

Celje 28 

Črnomelj, Dobliče 39 

Ilirska Bistrica ... 

Kočevje 48 

Kredarica 273 

Lesce 43 

Ljubljana, Bežigrad 42 

Maribor 45 

Murska Sobota 28 

Novo mesto 47 

Portorož, Letališče 1 

Postojna 36 

Rateče, Planica 136 

Rogaška Slatina ... 

Slap pri Vipavi ... 

Šmartno pri Slovenj Gradcu 50 

Velenje ... 

  

… ni podatka 

Vir: ARSO 
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Grafikon 1: Oblačni in jasni dnevi po meteoroloških postajah, Slovenija, 2009  

 
 
  

Vir: ARSO 

 

 

 

6.4 ZGLED STATISTIČNE ZGODBE 

 
(Prosti) čas je denar 
 
Premoženje ima različne oblike. Tisto, ki ga merimo z denarjem, smo opisali v predhodnih odstavkih. Za večino 
med nami pa je pomembno tudi, da imamo dovolj prostega časa. Zato lahko premoženje opisujemo tudi z 
razpoložljivostjo in izrabo časa, ki nam je na voljo. Poglejmo torej, kaj prebivalci 
Slovenije počnemo v svojem povprečnem dnevu. 
 
V letu 2000 je prebivalec Slovenije, star 10 ali več let, vsak dan v povprečju spal približno osem ur in pol (moški 
8,5 ure, ženske 8,7 ure). Največje razlike v porabi časa med moškimi in ženskami so pri službi in skrbi za 
gospodinjstvo. Moški so službi namenili 3,2 ure, ženske eno uro manj. Ženske smo bistveno več časa skrbele 
za gospodinjstvo in družino, 4,5 ure, moški pa dve uri manj. Osebni negi in uživanju obrokov so moški namenili 
2,8 ure, ženske 2,7 ure. Moški so gledali televizijo in spremljali druge množične medije 2,7 ure, ženske 2,4 ure. 
Za šport, kulturo, konjičke in družabno življenje so moški porabili 2,1 ure, ženske 1,7 ure. Preostali dve uri smo 
oboji, moški in ženske, porabili na poti, za študij, za udeležbo na prireditvah in za verske aktivnosti. 
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Grafikon 1: Poraba časa oseb, starih 10 ali več let, Slovenija,  2000 

 
  

Vir: SURS 

 
 
 
 
O prostem času lahko govorimo kot o času, ki nam ostane, potem ko od 24 ur odštejemo čas za spanje, 
prehranjevanje, službo, gospodinjska opravila, skrb za družino in čas za šolanje. Seveda imamo bistveno več 
prostega časa ob koncu tedna. Slovenski moški, star 10 ali več let, je imel v letu 2000 med tednom vsak dan v 
povprečju 4,6 ure prostega časa, ob koncu tedna pa 7,0 ure. Ženska, stara 10 ali več let, je imela med tednom 
dnevno povprečno 3,9 ure prostega časa, ob koncu tedna pa 5,7 ure. Tako moški kot ženske smo med tednom 
približno 45 odstotkov svojega prostega časa porabili pri gledanju televizije, ob koncu tedna pa smo ob televiziji 
preživeli dobro tretjino svojega prostega časa. 

 



22 Slogovni priročnik 

 

 

7 SLOG PISANJA STATISTIČNEGA URADA RS V OBJAVAH ZA JAVNOST 

 

Naziv ustanove Statistični urad Republike Slovenije 
Statistični urad RS 
SURS 
Eurostat (evropski statistični urad)  

Poudarjanje Če želite kaj posebej poudariti, uporabite krepki tisk; nikoli ne 
poudarjajte pomena s podčrtanim, redko z ležečim tiskom. Pri 
poudarjanju besedila je treba biti preudaren. 

Pisanje datuma 

Pisanje ure 

15. 9. 2009 (s presledki, brez vodilnih ničel) 

ob 8.00 ali ob 8. uri zjutraj; ob 10.30 

Vezaj (-) 
 
 
 
 
 
 
 
Pomišljaj (–) 
 
 
 
 

– namesto besede in: vzgojno-izobraževalni 
– med deli zloženke, če je prvi del števka ali črka: 30-letnica,  

3-odstotna inflacija, C-vitamin 
– na koncu pisno osamosvojenega dela zloženke ali sestavljanke: 

višje- in visokošolska izobrazba, mikro- in makropodatki 
– pri sklanjanju kratic: publikacije SURS-a, na SURS-u 
– nestični vezaj: Šmarje - Sap, Marta Kocjan - Barle  
 
– vrinjen stavek: Delo Ekonomsko-socialnega odbora – enega od 

več teles Evropske unije – je zelo …. (namesto pomišljajev se 
lahko uporabi vejica) 

– vpeljuje poudarjeno pristavčno pojasnilo: Le eno je pomembno – 
poštenje 

– namesto predlogov od…do: 2001–2007; 0–14 let 
– odstavčni ali alinejni pomišljaj, alinejna črtica v seznamih (piše 

se nestično) 
– za pomen 'minus' ali 'manj': 10 – 3 (nestično); –18 °C (stično) 

Kratice 

 

Uporabljajo se za skrajšano poimenovanje ustanov in strokovnih 
izrazov (terminov), ki so dolgi in se v besedilu pojavijo večkrat. 
Uporabljati jih je treba preudarno – kadar so res koristne in naj jih 
ne bo preveč. Prvič je treba izpisati celoten pomen kratice, pozneje 
se uporablja kratica. Če je besedilo dolgo, je smiselno tudi vmes 
izpisati kratico, da uporabniku osvežimo spomin.  

Kratice lahko sklanjamo. 

EMŠO, EMŠA 
DURS, DURS-a 
BDP, BDP-ja 
OECD, OECD-ja 

Zapis števil v komentarju 
in tabeli 

v slovenskem jeziku 5.800,5 

 2.385.800,5 

v angleškem jeziku 5,800.5 

 2,385,800.5 

Zapis decimalnih števil 

 

v slovenskem jeziku je vejica  73,5 

v angleškem besedilu je pika 73.5 

Odstotki 

 

v slovenskem jeziku je presledek 73,5 % 

v angleškem jeziku presledka ni 73.5% 

 73,5 odstotka (in ne  
 odstotkov) 

 73,5-odstoten 
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:Milijon, milijarda 

 

v slovenskem jeziku se okrajšava piše mio., mrd. 
s piko: 

v angleškem jeziku se okrajšava piše  mio, bn/billion 
brez pike: 

Naslov, podnaslov na koncu ni pike 

Pisanje opomb pišemo jih kot stavek, z veliko začetnico, na koncu je pika 

Navedba avtorstva, vira 
(pod tabelami, grafikoni, 
kartami, besednimi oblaki) 

Vir: SURS 
Vira: SURS, MNZ 
Na koncu ni pike! 

Zapis za mesece,  
četrtletja, polletji, referenčni datum  

v grafikonih in tabelah 

 za mesece uporabite rimske številke: I, II … XI, XII, 
I 2009 … XII 2009 

 za letnice arabske številke: 2009 

 za četrtletja naslednje zapise: I–III 2010, IV–VI 2010,  
VII–IX 2010, X–XII 2010 

 za polletji naslednja zapisa: I–VI 2010, VII–XII 2010  

 za zapis referenčnega datuma (stanje podatkov na dan) 
naslednjo obliko: 1. 1. 2010 

Zapis za navedbo  
mesecev pri indeksih 

VI 2010    V 2010 
V 2010     V 2009 

Zapis okrajšave za mesec 
(uporabi se po potrebi) 

v slovenskem jeziku: mes.  
v angleškem jeziku: mth.  

Zapis okrajšave za polletje 

(uporabi se po potrebi) 

v slovenskem jeziku: poll. 

v angleškem jeziku se okrajšava običajno ne uporablja 

Zapis okrajšave za leto 
(uporabi se po potrebi) 

v slovenskem jeziku: l. 

v angleškem jeziku: yr. 

Statistična znamenja z  statistično zaupno/confidential 
- ni pojava/no occurence of event 
… ni podatka/not available 
M  

manj natančna ocena – previdna uporaba/estimate – use with 
caution 

N  za objavo premalo natančna ocena/too imprecise estimate to be 
published 

Označevanje statusa  
podatkov v naslovu PO, EO, SI 

pisano z malimi tiskanimi črkami:  
začasni podatki/provisonal data                                                   
končni podatki/final data 

Pisanje po alinejah Ta slog pisanja se uporablja, kadar je treba informacije razčleniti v 
kratke, lahko razumljive dele. Uporablja se tudi za:  

 pritegnitev bralčeve pozornosti 

 podajanje seznama 

 ponazoritev korakov v postopku 
Če zapis po alinejah nadaljuje stavek, se začne prva alineja pisati z 
malo, in ne z veliko začetnico. Pri naštevanju po alinejah lahko 
vejice na koncu enakovrednih naštevalnih enot, ki niso povedi, 
opuščamo (na koncu pa tudi končno ločilo). 

Oklepaji Kadar navajate dodatne informacije k besedilu, uporabite okrogli 
oklepaj (). 
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Žargon, žargonski izrazi,  
žargonizmi (prvine žargona) 

Žargon je govorica ljudi, ki jih druži isti poklic. Žargonski izrazi so 
neuradni strokovni izrazi. Ti so zelo prikladni in praktični za 
sporazumevanje med sodelavci pri delovnem postopku, v objave za 
javnost pa taki izrazi ne sodijo, zato se jim izogibajmo (pošifrirati, 
velikost bruto plače, kazalnik je padel/se je zvišal → šifrirati/pripisati 
šifre/klasifikacijske številke, višina bruto plače, vrednost kazalnika 
se je znižala/zvišala). 

Strokovno izrazje 
(terminologija) 

Strokovne izraze (termine) uporabljajmo skrbno in natančno 
(raziskava, raziskovanje → statistično raziskovanje; poročanje → 
statistično poročanje). V objavah za najširšo javnost pa naj bo takih 
izrazov čim manj; če jih moramo uporabiti, jih pojasnimo ali izrazimo 
opisno ali uporabimo vsaj slovenske vzporednice, če obstajajo 
(indikator → kazalnik; številčni podatek, ki kaže stanje ali nakazuje 
razvoj kakega pojava; demografska statistika → statistični podatki o 
prebivalstvu; poročevalska enota → dajalec podatkov; podjetje, ki je 
dolžno sporočati določene podatke statističnemu uradu). 

Izrazi tujega izvora (tujke) Vseh besed tujega izvora ne moremo nadomestiti s slovenskimi 
(atom, avto, televizija); kadar pa imamo ob besedi ali besedni zvezi 
tujega izvora na voljo enakovredno domačo vzporednico, potem ima 
prednost ta in raje uporabimo to (institucija, identifikacija, 
diseminacija, nivo, center, plan → ustanova, prepoznava, 
izkazovanje statističnih podatkov, raven, središče, načrt). (Domače 
besede in besedne zveze so doživljajsko pristnejše in dostikrat tudi 
pomensko jasnejše.) 

Velika/mala začetnica 
– zemljepisna imena                  

– Pri naselbinskih imenih vse sestavine pišemo z veliko začetnico  
razen neprvih predlogov in samostalnikov mesto, trg, vas, selo, 
naselje, če ne stojijo na začetku imena. Primeri: Škofja Loka, 
Stara vas. 

– Pri nenaselbinskih imenih pišemo prvo sestavino vedno z veliko 
začetnico, neprve pa z malo, če same niso lastno ime. Primeri: 
Zelena jama, Kočevski rog. 

Velika/mala začetnica  
– stvarna lastna imena 

– naslovi neumetnostnih besedil: Ustava Republike Slovenije, 
Zakon o upravnem postopku, Lizbonska pogodba 

– imena organizacij, gospodarskih združenj, zvez, strank, skladov, 
društev: Mednarodni denarni sklad, Organizacija združenih narodov 

– imena ustanov, podjetij, zavodov: Kompas, Zavod za 
zdravstveno zavarovanje 

– imena oddelkov ustanov in nesamostojnih enot organizacij, 
družbenopolitičnih in upravnih skupnosti: Vlada Republike 
Slovenije, Sektor za okoljske statistike, Oddelek za statistiko 
transporta 

– imena meddržavnih zvez: Evropska unija 

Velika/mala začetnica  
– statistične regije                          

– Sredi stavka pišemo imena statističnih regij z malo začetnico.  
– V čelu ali glavi tabele pišemo imena statističnih regij z veliko 

začetnico (ker gre za začetek sporočila), prav tako v grafikonih 
in kartah. 
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8 NEKAJ NAMIGOV ZA JEZIKOVNO IZBOLJŠAVO STATISTIČNIH BESEDIL V SLOVENSKEM 
JEZIKU 

 

Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

PRAVOPISNE TEŽAVE  

Velika ali mala 
začetnica? 

Naloga je vezana na izvajanje Direktiv 
2008/xx/ES Evropskega Parlamenta. 

Naloga je vezana na izvajanje Direktiv 
2008/xx/ES Evropskega parlamenta. 

 Upoštevali smo smernice Eurostata, 
Statističnega urada Evropske unije.  

Podatke sporočamo tudi Statističnemu 
uradu Evropske unije – Eurostatu. 

Upoštevali smo smernice Eurostata, 
statističnega urada Evropske unije.  

Podatke sporočamo tudi statističnemu uradu 
Evropske unije – Eurostatu. 

 Združeno Kraljestvo Združeno kraljestvo 

 države v Evroobmočju države v evroobmočju ali države v evrskem 
območju 

 države članice Evropske Unije države članice Evropske unije 

 prebivalci Kranjske gore  prebivalci Kranjske Gore  

 Poraba vode se je povečala tudi v mestni 
občini Novo Mesto. 

Poraba vode se je povečala tudi v mestni 
občini Novo mesto. 

 naselje Županje njive naselje Županje Njive 

 turisti iz Črne Gore turisti iz Črne gore 

 prebivalci Občine Domžale  prebivalci občine Domžale (prebivalci 
domžalske občine); vendar: na Občini 
Domžale  

 v Koroški statistični regiji v koroški statistični regiji 

Težave z vejico  

vejica je odveč Kljub temu, da je bilo v Sloveniji … Kljub temu da je bilo v Sloveniji … 

   Boljše: Čeprav je bilo v Sloveniji ... 

 Kljub temu, da gre za podatke iz  
3. četrtletja ...  

Kljub temu da gre za podatke iz  
3. četrtletja ...  

   Boljše: Čeprav gre za podatke iz  
3. četrtletja ...  

 Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov 
je višja, kot prejšnji mesec. 

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je 
višja kot prejšnji mesec. 

 Ključni uporabniki podatkov so: Finance, 
Delo,... 

Ključni uporabniki podatkov so: Finance, 
Delo ... 

vejica manjka Podatke prosim pošljite po e-pošti na 
naslov 

Podatke, prosim, pošljite po e-pošti na 
naslov … 

 Če ste povezovali več zbirk podatkov, 
napišite katere zbirke podatkov ste 
povezovali. 

Če ste povezovali več zbirk podatkov, 
napišite, katere zbirke podatkov ste 
povezovali. 

 Navedite ali datoteka vsebuje ... Navedite, ali datoteka vsebuje ... 

 Oseba, ki potuje s službenim 
avtomobilom to sporoči v tajništvo gospe 
Mariji Novak. 

Oseba, ki bo potovala s službenim 
avtomobilom, naj to sporoči v tajništvo gospe 
Mariji Novak. 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

 Podatke objavljamo redno, za vsako 
četrtletje posebej in sicer v Prvi objavi na 
spletni strani 

Podatke objavljamo redno, za vsako 
četrtletje posebej, in sicer v zbirki Prva 
objava na spletni strani.  

 Predlagam, da se sestanemo v četrtek,  
5. 11. 2009 ob 11. uri. 

Predlagam, da se sestanemo v četrtek,  
5. 11. 2009, ob 11. uri.  

Vendar: Predlagam, da se sestanemo v 
četrtek ob 11. uri. Ali: Predlagam, da se 
sestanemo 5. 11. 2009 ob 11. uri. 

 7. seja Statističnega sosveta za statistiko 
energetike bo v četrtek, 3. decembra 
2009 ob 9. uri v seminarski dvorani. 

7. seja Statističnega sosveta za statistiko 
energetike bo v četrtek, 3. decembra 2009, 
ob 9. uri v seminarski dvorani. 

 Podatki objavljeni v zbirki Prva objava so 
hkrati tudi končni podatki. 

Podatki, objavljeni v zbirki Prva objava, so 
hkrati tudi končni podatki. 

 Podatke, ki jih pridobimo z vprašalnikom 
objavljamo v Statističnem letopisu in v 
zbirki Prva objava. 

Podatke, ki jih pridobimo z vprašalnikom, 
objavljamo v Statističnem letopisu in v zbirki 
Prva objava. 

 Podatki so bili objavljeni v Letopisu in 
sicer v okviru objave podatkov o rastlinski 
proizvodnji. 

Podatki so bili objavljeni v Statističnem 
letopisu, in sicer v poglavju (v razdelku) o 
rastlinski proizvodnji. 

Opuščanje 
krajšavne pike 

2 mio prebivalcev, 0,5 mio prebivalcev  

6 mrd prebivalcev, 5,5 mrd prebivalcev  

2 mio. prebivalcev, 0,5 mio. prebivalcev  

6 mrd. prebivalcev, 5,5 mrd. prebivalcev  

  Boljše: 2 milijona prebivalcev, 0,5 milijona 
prebivalcev; 6 milijard prebivalcev, 5,5 
milijarde prebivalcev.  

 itd itd. 

Težave s presledki 
(stičnost, 
nestičnost) 

Rezultati so izraženi v obliki t.i. ravnotežja. Rezultati so izraženi v obliki t. i. ravnotežja. 

Anketar vas bo poklical med 
15.februarjem in 4.marcem 2010. 

Anketar vas bo poklical med 15. februarjem in  

4. marcem 2010. 

 Izdatki so se povečali za 5%. Izdatki so se povečali za 5 %. 

 Slovensko cestno podjetje, d.o.o. Slovensko cestno podjetje, d. o. o. 

 CM Celje, d.d.  CM Celje, d. d.  

 s.p. s. p. 

 p.p. (poštni predal) p. p. 

 Dne 30.6.2010 smo prejeli vaš zahtevek … Dne 30. 6. 2010 smo prejeli vaš zahtevek … 

Neločevanje vezaja in pomišljaja  

za pomen 'od do' osebe v starosti 15 - 64 let osebe v starosti 15–64 let 

za pomen 'minus'  Vrednost kazalnika zaupanja je bila 
enaka kot novembra 2009, tj. -19 
odstotnih točk. 

Vrednost kazalnika zaupanja je bila enaka 
kot novembra 2009, tj. –19 odstotnih točk. 

 -10 °C –10 °C 

Težave z vezajem  

vezaj je odveč V volilnih enotah Ljubljana-Center in 
Ljubljana-Bežigrad je bila volilna 
udeležba višja.  

V volilnih enotah Ljubljana Center in 
Ljubljana Bežigrad je bila volilna udeležba 
višja.  

 Ljubljana-Šentvid Ljubljana Šentvid 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

vezaj manjka Na SURSu ... Na SURS-u ... 

 mikro in makropodatki mikro- in makropodatki 

 Uslužbenci lahko izrabijo 30 minutni 
odmor. 

Uslužbenci lahko izrabijo 30-minutni odmor. 

 Obrazci se številčijo s 6 mestno 
zaporedno številko. 

Obrazci se številčijo s 6-mestno zaporedno 
številko. 

Pisanje skupaj 
ali narazen  
ali z vezajem 

Podatki o različnih socialnoekonomskih 
kategorijah … 

Podatki o različnih socialno-ekonomskih 
kategorijah … 

znanstveno raziskovalno središče znanstvenoraziskovalno središče ( 
znanstveno raziskovanje) 

 za znanstveno raziskovalne namene za znanstvenoraziskovalne namene 

 vzgojno izobraževalna dejavnost vzgojno-izobraževalna dejavnost (=vzgojna 
in izobraževalna dejavnost) 

 mikro podatki mikropodatki 

  mikro in makro kazalniki mikro- in makrokazalniki 

 tri in več-stanovanjske stavbe tri- in večstanovanjske stavbe 

 Med zaposlenimi v mikro podjetjih ... Med zaposlenimi v mikropodjetjih ... 

 dostopnost mikro- in makro-podatkov dostopnost mikro- in makropodatkov 

 evro območje, države v evro območju evroobmočje, države v evroobmočju 

 nenazadnje ne nazadnje 

 Obrazci se številčijo s šest mestno 
zaporedno številko. 

Obrazci se številčijo s šestmestno 
zaporedno številko.  

 Za sodelovanje se vam v naprej 
zahvaljujemo. 

Za sodelovanje se vam vnaprej 
zahvaljujemo.  

Težave  
z zapisovanjem 
letnic (obdobij), 
datumov, ure 

od 2002 – 2008  od 2002 do 2008  

  ALI: 2002–2008 

Poslovni čas se začne ob 9.00 uri in 
konča ob 15.30 uri. 

Poslovni čas se začne ob 9. uri in konča  
ob 15.30. 

   ALI: Poslovni čas se začne ob 9.00 in konča 
ob 15.30. 

 Datum: 17. 03. 2010 Datum: 17. 3. 2010 

 Vprašalnik pošljite najpozneje do  
06 aprila 2010. 

Vprašalnik pošljite najpozneje do  
6. aprila 2010. 

 Podatke prikažite po stanju 01. 04. 2010 
in 30. 06. 2010. 

Podatke prikažite po stanju 1. 4. 2010 in  
30. 6. 2010. 

Težave  
z zapisovanjem 
števnikov 

Zaposleni na uradu opravljajo svoje delo 
v 9. sektorjih in 5. službah. 

Zaposleni na uradu opravljajo svoje delo v 9 
sektorjih in 5 službah. Lahko tudi tako: 
Zaposleni na uradu opravljajo svoje delo v 
devetih sektorjih in petih službah. 

 Podatke nam sporočite najpozneje v 15. 
dneh. 

Podatke nam sporočite najpozneje v 15 
(petnajstih) dneh.  
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

Težave  
z zapisovanjem 
odstotkov, 
odstotnih točk 

Udeležba na seji je bila 100 odstotna.  Udeležba na seji je bila 100-odstotna.  

Volilna udeležba je bila 28,33 %. Volilna udeležba je bila 28,33-odstotna. 

Sledili so ji Socialni demokrati z dobrimi 
18-odstotki. 

Sledili so ji Socialni demokrati z nekoliko več 
kot 18 odstotki (ali: 18 %).  

 95 % interval zaupanja 95-odstotni interval zaupanja 

  Stopnja varčevanja se je v letu 2007 
zmanjšala za 2,2 odstotni točki. 
 

… za 2,5 odstotnih točk 

Stopnja varčevanja se je v letu 2007 
zmanjšala za 2,2 odstotne točke (=za 2,2 
desetinki odstotne točke). 

 … za 2,5 odstotne točke (=za 2,5 desetink 
odstotne točke) 

Težave  
pri navajanju 
Uradnega lista 

Ur.list RS 45/95 

Ur.l. RS št.93/2000 

Uradni list RS, št. 45/95 

Uradni list RS, št. 93/2000 

OBLIKOSLOVNE NAPAKE  

Različne težave, povezane s predlogi 

 z → s Prosimo, da vlogo dopolnite z fotokopijo 
osebnega dokumenta. 

Prosimo, da vlogo dopolnite s fotokopijo 
osebnega dokumenta. 

 V zvezi z sestavljenimi kazalniki … V zvezi s sestavljenimi kazalniki … 

 k → h Znova smo prejeli razpis Eurostata za 
pristop k grantu. 

Znova smo prejeli razpis Eurostata za 
pristop h grantu. 

 iz → s/z Število držav članic se je povečalo iz 25 
na 27. 

Število držav članic se je povečalo s 25 na 
27. 

preko → po naročiti kaj preko telefona  naročiti kaj po telefonu 

 sporočiti podatke preko e-pošte sporočiti podatke po e-pošti 

na → k priti na telefon priti k telefonu 

preko → prek kupovanje preko interneta kupovanje prek interneta 

 prenos podatkov preko mobilnega 
telefona 

prenos podatkov prek mobilnega telefona 

Opuščanje 
povratnega 
svojilnega zaimka 

Prosimo, da nas seznanite z vašim 
stališčem. 

Prosimo, da nas seznanite s svojim 
stališčem. 

V zadnjem času se vse bolj zavedamo 
pomembnosti našega okolja. 

V zadnjem času se vse bolj zavedamo 
pomembnosti svojega okolja. 

 Potrošniki naj bi porabili več denarja za 
izboljšave v njihovem domu. 

Potrošniki naj bi porabili več denarja za 
izboljšave v svojem domu. 

 Prosimo, da podatke o pridelku za vaš 
cenilni okoliš ocenite. 

Prosimo, da podatke o pridelku za svoj 
cenilni okoliš ocenite. 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

Težave pri sklanjanju 

zveze g., ga., mag., 
dr. + osebno lastno 
ime 

Poslano tudi: 

ga. Marjeta Novak 
  

mag. Irena Križman 

g. Janez Novak 

g. Boštjan Kos 

ga. Ljudmila Avbelj 
  

dr. Katarina Ramovš  

dr. Andrej Ramovš  

dr. Andrej Stare 

Poslano tudi: 

ge. Marjeti Novak (Boljše: gospe Marjeti 
Novak.) 

mag. Ireni Križman  

g. Janezu Novaku 

g. Boštjanu Kosu  

ge. Ljudmili Avbelj (Boljše: gospe Ljudmili 
Avbelj.)  

dr. Katarini Ramovš  

dr. Andreju Ramovšu  

dr. Andreju Staretu 

gospa Prilagamo vam vlogo raziskovalke ga. 
Daše Kranjc. 

Prilagamo vam vlogo raziskovalke ge. Daše 
Kranjc. Boljše: ... vlogo raziskovalke gospe 
Daše Kranjc. 

 Anketar je dne 7. 5. 2008 obiskal in 
uspešno anketiral ga. Emilijo Novak na 
naslovu Rožmarinova 22. 

Anketar je dne 7. 5. 2008 obiskal in uspešno 
anketiral go. (gospo) Emilijo Novak na 
naslovu Rožmarinova 22. 

 Vabilo je bilo poslano tudi ga. Aniti Košir. Vabilo je bilo poslano tudi ge. (gospe) Aniti 
Košir. 

otrok Med predšolskimi otroci … Med predšolskimi otroki … 

Statistični dnevi udeleženci Statističnih dni udeleženci Statističnih dnevov (med 
Statističnimi dnevi) 

Težave  
pri stopnjevanju 
pridevnika 

Omenjeni kazalniki so vse bolj pomembni 
tudi v Sloveniji. 

Omenjeni kazalniki so vse pomembnejši tudi 
v Sloveniji. 

Skušali bomo skupaj najti najbolj 
ustrezno rešitev. 

Skušali bomo skupaj najti najustreznejšo 
rešitev. 

 Vremenske razmere so bile v letu 2008 
bolj ugodne kot v letu 2009. 

Vremenske razmere so bile v letu 2008 
ugodnejše kot v letu 2009.  

 Najbolj zanimiva kazalnika smo prikazali 
v grafikonu. 

Najzanimivejša kazalnika smo prikazali v 
grafikonu. 

Moški spol 
namesto srednjega 

dva četrtletja  dve četrtletji 

oba raziskovanja obe raziskovanji 

 Referenčno obdobje je obdobje, na 
katerega se nanašajo sporočeni podatki. 

Referenčno obdobje je obdobje, na katero se 
nanašajo sporočeni podatki. 

TEŽAVE PRI TVORBI STAVKOV IN DELOV STAVKOV  

Opuščanje 
zanikanega 
rodilnika 

Podatke na ravni skupine in razredov 
dejavnosti ne objavljamo. 

Podatkov na ravni skupine in razredov 
dejavnosti ne objavljamo. 

Ker anketa že poteka, dodatna vprašanja 
v anketo ni možno vključiti. 

Ker anketiranje že poteka, ni mogoče vključiti v 
anketni vprašalnik dodatnih vprašanj.  

 Delež e-kupcev, ki pri nakupu blaga ali 
storitev nikoli ne preberejo prodajne 
pogoje 

Delež e-kupcev, ki pri nakupu blaga ali 
storitev nikoli ne preberejo pojasnil o 
prodajnih pogojih  

 Delež vstavljenih podatkov ne moremo 
oceniti. 

Deleža vstavljenih podatkov ne moremo 
oceniti. 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

 Stroške za izobraževanje zaposlenih ne 
upoštevajte. 

Stroškov za izobraževanje zaposlenih ne 
upoštevajte. 

 Predmet lizinga jemalec lizinga ne vodi 
kot svoje osnovno sredstvo. 

Predmeta lizinga jemalec lizinga ne vodi 
(upošteva) kot svoje osnovno sredstvo. 

Kateri namesto ki Za vse stroške, katere uveljavljate, 
morate predložiti račun. 

Za vse stroške, ki jih uveljavljate, morate 
predložiti račun. 

Neustrezna raba 
oziralnih zaimkov 
ki, kar, kjer 

Po številu avtomobilov na 1000 
prebivalcev je vodil Luksemburg, ki je 
imel 668 osebnih avtomobilov na 
prebivalca. 

Po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev 
je vodil (je bil prvi) Luksemburg, in sicer je 
imel 668 osebnih avtomobilov na prebivalca. 

 To bi zahtevalo dodatne kontrole, ki jih ne 
moremo več zagotoviti, ker 
dokumentacijo hranimo le 5 let. 

To bi zahtevalo dodatne kontrole, vendar teh 
ne moremo več zagotoviti, ker 
dokumentacijo hranimo le 5 let. 

 Glavna tema sestanka so priprave na 
popis prebivalstva leta 2011, ki je v EU 
obveznost vseh nacionalnih statistik. 

Glavna tema sestanka so priprave na popis 
prebivalstva leta 2011; ta je namreč v EU 
obvezen za vse nacionalne (državne) 
statistike. 

 Vabim vas na 7. sejo Statističnega 
sosveta za statistiko energetike, ki bo v 
četrtek, 3. decembra 2009, ob 9.00 uri v 
seminarski dvorani. 

Vabim vas na 7. sejo Statističnega sosveta 
za statistiko energetike. Ta bo v četrtek, 3. 
decembra 2009, ob 9. uri v seminarski 
dvorani. 

Neujemanje  
v spolu 

Največji del tega deleža je bilo 
namenjeno za … 

Največji del tega deleža je bil namenjen  
za … 

Eurostat pošlje vsako leto katalog 
izobraževanj, ki bodo organizirani ...  

Eurostat pošlje vsako leto katalog 
izobraževanj, ki bodo organizirana ...  

Besedni red EU zakonodaja zakonodaja EU (zakonodaja Evropske unije) 

 po EU zakonodaji  po zakonodaji EU  

 v skladu z EU zakoni.  v skladu z zakoni EU.  

 SI-STAT baza baza SI-STAT 

 GVŽ koeficienti koeficienti GVŽ 

 izvoz IKT opreme izvoz opreme za IKT (za informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo) 

 Za to izobraževanje zbira prijave 
kadrovska služba. 

Prijave za to izobraževanje zbira kadrovska 
služba. 

 Za pisanje zaključnih poročil ni enotnega 
pravila, zato si naj pripravnik in mentor 
pomagata z že oddanimi poročili 
sodelavcev. 

Za pisanje zaključnih poročil ni enotnega 
pravila, zato naj si pripravnik in mentor 
pomagata z že oddanimi poročili sodelavcev. 

 To bi naj zadostovalo … To naj bi zadostovalo … 

Uporaba 
neustreznega 
sklona 

Kopije so istovetne izvirniku. Kopije so istovetne z izvirnikom. 

Boljše: Kopije so identične z izvirnikom.  

Ali: Kopije so enake izvirniku. 

 Na ožjemu kolegiju ...  Na ožjem kolegiju ... 

 Oba podpisnika se dogovorita o 
medsebojnemu obveščanju. 

Oba podpisnika se dogovorita o 
medsebojnem obveščanju.  

 nakazila na in z računov nakazila na račune in z računov (z njih) 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

 podatki o plačilih na in izplačilih z 
določenih računov 

podatki o plačilih na določene račune in o 
izplačilih s teh računov 

 med in po vojni med vojno in po njej 

 pred in po raziskovanju pred raziskovanjem in po njem 

 pred in po letu 2000 pred letom 2000 in po njem (po tem letu) 

 seznam regij pred in po spremembi seznam regij pred spremembo in po njej 

 zakol živali v in zunaj klavnic zakol živali v klavnicah in zunaj klavnic 

BESEDE 

Neustrezne zveze  

vršiti se → potekati, 
dogajati se 

Potem se kontrola vrši ob vnosu 
podatkov v sistem Blaise. 

Potem kontrola (preverjanje) poteka ob 
vnosu podatkov.  

Boljše: Potem se podatki preverjajo ob 
vnosu 

vršiti nadzor 
→ nadzorovati 

vršiti nadzor nad delom nadzorovati delo 

v nasprotnem 
primeru 
 → drugače, sicer 

V nasprotnem primeru vam bomo morali 
poslati opomin. 

Drugače vam bomo morali poslati opomin. 

stopiti v veljavo 
→ začeti veljati 

SKD 2008 je stopila v veljavo … SKD 2008 je začela veljati … 

v obdobju enega leta 
→ v enem letu 

V obdobju enega leta so se cene znižale 
za … 

V enem letu so se cene znižale za … 

v kolikor → če V kolikor želite o tem več pojasnil ... Če želite o tem več pojasnil ...  

kontaktirati koga  
→ vzpostaviti stik, 
zvezo s kom, 
povezati se s kom, 
obrniti se na koga 

Če želite o tem več pojasnil, nas 
kontaktirajte po telefonu. 

Če želite o tem več pojasnil, se povežite z 
nami (se obrnite na nas, nas pokličite) po 
telefonu. 

 To anketo je zaenkrat izvedlo 22 držav. To anketo je za zdaj (doslej) izvedlo 22 
držav. 

v roku treh dni  
→ v treh dneh 

Račun je treba predložiti službi za 
finančno poslovanje najkasneje v roku 3 
delovnih dni. 

Račun je treba predložiti službi za finančno 
poslovanje najpozneje v treh delovnih dneh. 

nadaljevati z/s 
→ nadaljevati 

SURS bo nadaljeval z aktivnostmi na tem 
področju. 

SURS bo nadaljeval aktivnosti na tem 
področju. 

 SURS bo nadaljeval z razvojnim delom 
na področju … 

SURS bo nadaljeval razvojno delo na 
področju … 

 SURS bo nadaljeval z uvajanjem razvitih 
orodij ... 

SURS bo nadaljeval uvajanje razvitih  
orodij ...  

Boljše: SURS bo še naprej (tudi v prihodnje) 
uvajal razvita orodja ... 

 SURS nadaljuje s pripravo vsebinskih in 
tehničnih prilagoditev. 

SURS nadaljuje pripravo vsebinskih in 
tehničnih prilagoditev. 

 nadaljevati z raziskovanjem  nadaljevati raziskovanje 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

končevati z/s  
→ končevati 

Eurostat končuje s pripravo prvega 
osnutka uredbe .. 

Eurostat končuje pripravo prvega osnutka 
uredbe .. 

upravljati s čim  
→ upravljati kaj, 
ravnati z/s 

upravljati z gozdovi, upravljati z odpadki  upravljati gozdove (gospodariti z gozdovi), 
ravnati z odpadki 

upravljanje s čim  
→ upravljanje česa 

upravljanje z administrativnimi viri upravljanje administrativnih virov  

Boljše: upravljanje administrativnih zbirk 
podatkov 

 upravljanje s kadrovskimi viri upravljanje (vodenje) kadrovskih virov 

 upravljanje z varovanjem informacij upravljanje varovanja informacij 

v primeru → če Postopki, ki so bili uporabljeni v primeru 
napak: ... 

Postopki, ki so bili uporabljeni, če so bile 
odkrite napake: ... 

 V primeru ugotovljene zadostne kakovosti 
podatkov, bo SURS spremenil 
metodologijo ... 

Če bo ugotovljena zadostna kakovost 
podatkov, bo SURS spremenil  
metodologijo ...  

  Boljše: Če bo ugotovljeno, da je kakovost 
podatkov zadostna, bo SURS spremenil 
metodologijo ... 

 V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju 
vprašalnika pokličite gospo Novak, po 
telefonu 234 23 44, ali ji to sporočite po 
e-pošti (marija.novak@gov.si).  

 

 

 

 

 

V primeru, da navodil nimate, nam to 
sporočite, da vam jih bomo poslali. 

Če boste pri izpolnjevanju vprašalnika morda 
naleteli na (vsebinske) nejasnosti, pokličite 
gospo Novak po telefonu (234 23 44) ali ji to 
sporočite po e-pošti (marija.novak@gov.si).  

Ali: Če bi pri izpolnjevanju vprašalnika zaradi 
morebitnih (vsebinskih) nejasnosti 
potrebovali dodatna pojasnila, se obrnite na 
gospo Novak, po telefonu 234 23 44 ali po e-
pošti na naslov marija.novak@gov.si.  

 

Če navodil nimate, nam to sporočite, da vam 
jih bomo poslali. 

    

   

delo na čem, delati 
na čem → delo pri, 
delati pri 

Delo na posodobitvi statističnega 
poslovnega registra bo potekalo … 

Delo v zvezi s posodobitvijo statističnega 
poslovnega registra bo potekalo …  

Boljše: Posodabljanje statističnega 
poslovnega registra bo potekalo … 

 delo na projektu delo pri projektu 

 delati na usklajevanju  usklajevati 

BESEDE 

Uporaba pomensko neustreznih izrazov 

velikost plače 
→ višina plače 

Struktura zaposlenih oseb po velikosti 
bruto plače 

Struktura (sestava) zaposlenih oseb po višini 
bruto plače 

sprejem uredbe 
→ sprejetje uredbe 

Sprejem uredbe je predviden v 
septembru. 

Sprejetje uredbe je predvideno v septembru. 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

posredovati 
→ sporočiti, poslati, 
oddati 
 

Podatke smo posredovali Eurostatu. 

 

Splošne ugotovitve so bile posredovane 
nosilcu vira. 

Podatke smo sporočili (poslali, oddali) 
Eurostatu. 

Splošne ugotovitve so bile sporočene nosilcu 
vira. Boljše: Splošne ugotovitve so bile 
sporočene skrbniku podatkovne zbirke. 

posredovanje 
podatkov  
→ sporočanje 
podatkov  

Posredovanje podatkov je obvezno. Sporočanje podatkov je obvezno. 

poročanje podatkov 
→ sporočanje 
podatkov 

Poročanje podatkov je obvezno. Sporočanje podatkov je obvezno. 

vnaprej  
→v prihodnje 

Tudi vnaprej vas bomo redno obveščali o 
novostih. 

Tudi v prihodnje vas bomo redno obveščali o 
novostih. 

Pri dopustnih 
dvojnicah izberimo 
boljšo (običajnejši 
ali sodobnejši 
izraz) 

kdorkoli, kadarkoli, kamorkoli  → kdor koli, kadar koli, kamor koli  

zopet → spet 

izven 

izvenzakonski, države izven evrskega 
območja 

→ zunaj  

zunajzakonski, države zunaj evrskega 
območja 

 sedaj, sedanji → zdaj, zdajšnji 

 do sedaj → do zdaj, doslej 

 študentje, diplomantje → študenti, diplomanti 

 smo uspeli dobiti → nam je uspelo dobiti 

 pričetek → začetek 

 izključno  

Uporabljamo izključno ta postopek. 

Podatki bodo uporabljeni izključno za 
statistične namene. 

→ samo, le  

Uporabljamo samo ta postopek. 

Podatki bodo uporabljeni samo za statistične 
namene. 

 slednji  

Število slednjih se je v 3. četrtletju močno 
povečalo. Število slednjih močno 
narašča. 

→ zadnji, nazadnje omenjeni  

Število zadnjih (nazadnje omenjenih) se je v 
3. četrtletju močno povečalo.  

Število zadnjih (nazadnje omenjenih) močno 
narašča 

 ponovno → znova 

 kljub temu da → čeprav  

 zaključiti  → končati 

 enota opazovanja → opazovana enota 

 v izjemnih primerih 

V izjemnih primerih je to dovoljeno. 

→ izjemoma  

Izjemoma je to dovoljeno. 

 sledeč-eča-e  

Največji del tega deleža je bil namenjen 
za sledeča področja: … 

sledeče  

Povedal je sledeče: … 

→ naslednji-a-e 

Največji del tega deleža je bil namenjen za 
naslednja področja: … 

→ naslednje  

Povedal je naslednje (tole): … 

 izgled  

Gradbeni poseg je bistveno spremenil 
izgled objekta (zunanji izgled stavbe). 

→ videz  

Gradbeni poseg je bistveno spremenil videz 
objekta (zunanji videz stavbe). 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

 zaenkrat  

Zaenkrat drugih načinov izkazovanja 
podatkov ne uporabljamo.  

To anketo je zaenkrat izvedlo 22 držav. 

→ za zdaj  

Drugih načinov izkazovanja podatkov za zdaj 
(zdaj ) ne uporabljamo.  

To anketo je za zdaj (doslej) izvedlo 22 
držav 

 v bodoče  

Da bi v bodoče zagotovili boljše  
podatke … 

→ v prihodnje  

Da bi v prihodnje zagotovili boljše podatke … 

 bivši-a-e 

bivša jugoslovanska republika 

evroobmočje 

države v evroobmočju 

→ nekdanji-a-e  

nekdanja jugoslovanska republika 

→ evrsko območje 

→ države v evrskem območju 

Besede tujega 
izvora, ki jih lahko 
brez zadržkov 
nadomestimo s 
slovenskimi 
vzporednicami 

nivo → raven 

kriterij → merilo 

institucija → ustanova 

struktura  

starostna struktura zaposlenih 

→ sestava  

starostna sestava zaposlenih 

 ažurirati  

KN se ažurira enkrat letno. 

→ osveževati, obnavljati, posodabljati  

KN se osvežuje enkrat letno. 

 privaten  

telefonski priključki privatnih naročnikov 

→ zaseben  

telefonski priključki zasebnih naročnikov 

 verzija (besedila, programa) → različica (besedila, programa) 

 tekst → besedilo 

 stavbni projekt → stavbni načrt 

 diseminacija podatkov → izkazovanje statističnih podatkov 

 planirati, plan → načrtovati, načrt 

 avtomatsko → samodejno 

 kontrola, kontrolirati → preverjanje (pregledovanje), preverjati 
(pregledovati) 

 rezultat → izsledek, izid 

 časovna serija podatkov → časovna vrsta podatkov 

 koordinirati, koordinator → usklajevati, usklajevalec 

Žargonsko, 
pogovorno ali 
nenatančno 
izražanje 

Izdatke vpišite v drugi stolpec. Podatke o izdatkih vpišite v drugi stolpec. 

Izdatke vpišite v evrih. Izdatke izrazite (navedite, prikažite) v evrih. 

Vsi navedeni kazalniki so bili v letu 2008 
bolj ugodni kot v letu 2009. 

Vrednosti vseh navedenih kazalnikov so bile 
v letu 2008 višje/nižje kot v letu 2009. 

 Podjetja bi poročala samo odpreme 
blaga. 

Podjetja bi poročala samo o odpremah 
blaga. 

   Podjetja bi sporočala /statističnemu uradu?/ 
samo podatke o odpremah blaga. 

 Poročanje podatkov je obvezno. Sporočanje podatkov je obvezno. 

 Podatki so bili objavljeni v Letopisu, in 
sicer v poglavju o rastlinski proizvodnji. 

Podatki so bili objavljeni v Statističnem 
letopisu, in sicer v poglavju o rastlinski 
proizvodnji. 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

 Nekatere PE imajo težave pri poročanju 
količine blaga v dodatni merski enoti. 

Nekatere PE imajo težave pri sporočanju 
podatkov o količini blaga v dodatni merski 
enoti. 

 Pri poročanju breskev je bila navedena 
napačna merska enota. 

Pri sporočanju podatkov o breskvah (o 
pridelku breskev) je bila navedena napačna 
merska enota. 

 Pri poročanju perutnine je bila 
ugotovljena napaka ... 

Pri sporočanju podatkov o perutnini je bila 
ugotovljena napaka ... 

 Na obrazcu poroča prašiče več kot 
20.000 kmetij. 

Podatke o prašičih nam na tem vprašalniku 
sporoča več kot 20.000 kmetij. 

 Zaradi zajetja s pragom se poročajo 
prevozi na 1820 linijah, čeprav se prevozi 
opravljajo na skupaj 1860 linijah. 

Zaradi zajetja s pragom se sporočajo podatki 
o prevozih na 1820 linijah, čeprav se prevozi 
opravljajo na skupaj 1860 linijah. 

 SURS in druge inštitucije, pooblaščene 
za izvajanje dejavnosti državne  
statistike ... 

SURS in druge institucije (ustanove), 
pooblaščene za izvajanje dejavnosti državne 
statistike ... 

 
 

Število starejšega prebivalstva hitro 
narašča. 

Število starejših prebivalcev hitro narašča. 

 Po končanem šifriranju se opravi logična 
kontrola vnešenih podatkov. 

Po končanem šifriranju se opravi logična 
kontrola vnesenih podatkov. 

 Ker anketa že poteka, dodatnih vprašanj 
v anketo ni možno vključiti. 

Ker anketiranje že poteka, ni mogoče vključiti 
v anketni vprašalnik dodatnih vprašanj.  

 Največ so se povečale površine, 
posejane … 

Najbolj so se povečale površine, posejane … 

 Vendar temu ni tako.  Vendar ni tako. Ni ravno tako. Ni čisto tako. 
To ni res. 

 Število skupnih prenočitev se je povečalo 
za 2 %. 

Skupno število prenočitev se je povečalo za 
2 %. 

 kontaktirati s kom (knjižno pogovorno, tj. 
dopustno v pogovoru) 

biti v stiku, v zvezi s kom 

 kontaktirati koga (neknjižno, tj. 
»prepovedano«) 

vzpostaviti stik (zvezo) s kom, obrniti se na 
koga 

Mašila Pomembna je tudi sprememba v sami 
strukturi klasifikacije. 

Pomembna je tudi sprememba v strukturi 
klasifikacije.  

 Tako je največ sprememb na področju 
tržnih storitvenih dejavnosti. 

Največ sprememb je pri tržnih storitvenih 
dejavnostih. 

Slogovne težave in 
drugi spodrsljaji 

Precej mladih poskusi s kajenjem že pred 
desetim letom. 

Precej mladih poskusi kaditi že pred desetim 
letom. 

 Eurostat zaključuje s pripravo prvega 
osnutka uredbe ... 

Eurostat končuje pripravo prvega osnutka 
uredbe ... 

 Vrsto let je uspešno opravljal naloge 
vodenja podjetja. 

Vrsto let je uspešno vodil podjetje. 

 Ustanovitelj je sprejel sklep, da družba 
nadaljuje s svojim delom. 

Ustanovitelj je sprejel sklep, da družba 
nadaljuje svoje delo. 

   Ustanovitelj je sklenil, da družba nadaljuje 
svoje delo. 

   Ustanovitelj je sklenil, da bo družba 
nadaljevala svoje delo. 
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Tipične težave pri 
rabi jezikovnih 

sredstev 

Primeri besed, besednih zvez, stavkov, 
v katerih se pojavljajo tipične težave 

pri rabi jezikovnih sredstev 

Pravilno, priporočeno, boljše ... 

 Podatke zbiramo s pomočjo poštne 
ankete. 

Podatke zbiramo s poštno anketo. 

 SURS je že leta 2009 pričel z 
dejavnostmi za vzpostavitev statistike … 

SURS je že leta 2009 začel dejavnosti za 
vzpostavitev statistike … 

   SURS se je že leta 2009 lotil vzpostavitve 
statistike  

   SURS je že leta 2009 začel vzpostavljati 
statistiko … 

 Na področju upravljanja z 
administrativnimi viri … 

Pri upravljanju administrativnih virov 
podatkov … 

   Pri ravnanju z administrativnimi viri  
podatkov … 

 Po EU zakonodaji je treba vsakih 5 let 
izvesti popis sadovnjakov. 

Po zakonodaji EU je treba popis 
sadovnjakov izvesti vsakih 5 let. 

   Po zakonodaji EU je treba sadovnjake 
popisati vsakih 5 let. 

 Nadalje se kontrola vrši ob vnosu 
podatkov v sistem Blaise. 

Naslednja kontrola (naslednje preverjanje) 
podatkov se opravi ob vnosu podatkov v 
sistem Blaise. 

   Naslednjič prekontroliramo (preverimo, 
pregledamo) podatke ob vnosu v sistem 
Blaise. 

   Naslednjič preverimo podatke, ko jih 
vnašamo v sistem Blaise. 

 V kolikor želite o tem več pojasnil, vas 
prosimo, da kontaktirate osebe, ki so 
zadolžene za to področje. 

Če želite o tem več pojasnil, potem se, 
prosimo, obrnite na osebe, ki so zadolžene 
za to področje. 

 Poročevalske enote povabimo, naj nas v 
primeru nejasnosti pri izpolnjevanju 
vprašalnika kontaktirajo po telefonu ali 
elektronski pošti.  

Poročevalske enote povabimo, naj se 
obrnejo na nas (po telefonu ali elektronski 
pošti), če bi pri izpolnjevanju vprašalnika 
imele težave zaradi morebitnih nejasnosti.  

 SURS bo zaključil prvo fazo upravljanja z 
varovanjem informacij. 

SURS bo končal prvo fazo upravljanja 
varovanja informacij. 

 Prosimo, da nam posredujete svoj 
odgovor najpozneje do ...  

Prosimo, da nam odgovorite najpozneje  
do ... 

 Tajnik sosveta pripravi v roku 14 dni po 
seji sosveta osnutek zapisnika. 

Tajnik sosveta pripravi osnutek zapisnika v 
14 dneh po seji sosveta. 

 Ena od tem sestanka je bila sprememba 
uredbe. 

Ena izmed tem ... 

 Eden od dijakov ... Eden izmed dijakov ...  

       Napake pokritja 

 Napake nadpokritja 

 Napake podpokritja 

Napake zaradi neustreznega pokritja 

 Napake zaradi nadpokritja 

 Napake zaradi podpokritja 
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V RAZMISLEK 

Nekaj misli o jeziku  

  

Jezik je skupen človeški spomin. 
 
Vse naše dejanje in nehánje (vse, kar delamo, mislimo, smo, o čemer premišljujemo) se 
odtisne v jeziku.  
 
Pisana beseda ostane. 
 
Meje mojega jezika so meje mojega sveta. (Ludwig Wittgenstein, avstrijski filozof)  

 
Jezik je naša prva prava domovina.  
 
Jezik je temelj kulture. 
 
Jezik je hiša biti. (Martin Heidegger, nemški filozof) 

 
Jezik je vse, kar imamo. (Saša Vuga, slovenski pisatelj) 

 
Za svoj jezik napravimo največ, če ga čim bolj in čim pravilneje uporabljamo – ustrezno 
govornemu položaju. 
 
Jezik ni samo orodje za sporazumevanje in s tem za doseganje poslovnega in 
političnega uspeha, temveč posameznikova in skupnostna poglavitna pot za 
spoznavanje resničnosti in dojemanje lastnega smisla v svetu. Slovenščina je torej pot 
slovenskega samospoznavanja, izraz samobitnosti slovenskega naroda in jedro njegove 
identitete /…/. (Jezik in slovstvo, 2000/01, str. 52.)                                                                                                                                                                                                                                               
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9 NEKAJ NAMIGOV ZA JEZIKOVNO IZBOLJŠAVO STATISTIČNIH BESEDIL V ANGLEŠKEM 
JEZIKU 

 
1 NAPAKE 

Narobe Pravilno 

... →  , etc. 

It is important to consider concepts such as relevance, 
timeliness… 

It is important to consider concepts such as relevance, 
timeliness, etc.  

Bad (good) →  Nearly/almost (just over/more than) 

In comparison with the previous school year the 
number increased by bad 1%. 

In comparison with the previous school year the 
number increased by almost 1%. 

The number increased by good 25%. The number increased by just over 25%. 

Base →  Basis 

The base for the discussion was the Presidency 
compromise proposal. 

The basis for the discussion was the Presidency 
compromise proposal.  

Business subjects →  Business entities 

The main source of data on business subjects is the 
Business Register of Slovenia. 

The main source of data on business entities is the 
Business Register of Slovenia. 

Data is →  Data are 

Monthly data is supplemented and corrected 
throughout the year. 

Monthly data are supplemented and corrected 
throughout the year. 

Dates: In the seventies of the 20th century →  In the 1970s 

In Slovenia, the population grew the fastest in the 
seventies of the 20th century. 

In Slovenia, the population grew the fastest in the 
1970s. 

Decimals:  (pred znakom za odstotek ni presledka) 

Compared to 2007, sale was 2.0 % lower. Compared to 2007, sale was 2.0% lower. 

 (decimalna pika, ne vejica!) 

Compared to 2007, sale was 2,0% lower. Compared to 2007, sale was 2.0% lower. 

Discuss about →  Discuss (vendar discussion about) 

The conference will be accompanied by round tables 
at which statisticians and users of statistical data will 
discuss about the future population census. 

The conference will be accompanied by round tables 
at which statisticians and users of statistical data will 
discuss the future population census. 

False friends  

evidence 

This is a public evidence kept by the Chamber of Craft 
of Slovenia. 

record 

This is a public record kept by the Chamber of Craft of 
Slovenia. 

invalid 

We are publishing data on invalids and children with 
special needs. 

disabled persons (persons with disabilities) 

We are publishing data on disabled persons and 
children with special needs. 

unqualified 

Most of the registered unemployed persons are 
unqualified workers. 

unskilled 

Most of the registered unemployed persons are 
unskilled workers. 

actual  

The document describes actual problems regarding 
statistical surveys in this field.  

current, relevant, present, topical 

The document describes current problems regarding 
statistical surveys in this field. 

For →  By 

Compared to 2007, sale was lower for 2.0%. Compared to 2007, sale was lower by 2.0%. 
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Narobe Pravilno 

Graph →  Chart 

Graph 1 shows seasonally adjusted values. Chart 1 shows seasonally adjusted values. 

Great Britain, GB, England →  the United Kingdom, the UK 

Austria is followed by Great Britain, Spain and the 
Russian Federation. 

Austria is followed by the United Kingdom, Spain and 
the Russian Federation. 

Increase of →  Increase in 

This was mostly due to the increase of the confidence 
indicator. 

This was mostly due to the increase in the confidence 
indicator. 

Indexes →  Indices 

The price indexes for December 2006 and January 
2007 were then compared to the averages.  

The price indices for December 2006 and January 
2007 were then compared to the averages. 

Information are →  Information is 

Much information are offered via the Internet. Much information is offered via the Internet. 

In the year →  In 

Detailed data on theatrical activity in the year 2004 are 
published in the SI-STAT Database. 

Detailed data on theatrical activity in 2004 are 
published in the SI-STAT Database. 

Less and fewer  

Less people walk to school or ride a bike. Fewer people walk to school or ride a bike.  

Vendar: Younger tourists tend to spend less money.  

Lower (higher) as →  Lower (higher) than 

The value of purchase in livestock breeding was lower 
as a month before. 

The value of purchase in livestock breeding was lower 
than a month before. 

Meanwhile →  While (whereas) 

The highest share was recorded in the UK, meanwhile 
the lowest was observed in the Netherlands. 

The highest share was recorded in the UK, while the 
lowest was observed in the Netherlands. 

Member countries of the EU →  EU Member States 

You will find some key facts on Slovenia and other 
member countries of the EU. 

You will find some key facts on Slovenia and other EU 
Member States. 

Mid-term programme →  Medium-term programme 

The mid-term programme of statistical surveys is 
adopted for the period of five years. 

The medium-term programme of statistical surveys is 
adopted for the period of five years. 

On the level of →  At the level of 

Stocks of finished products stayed on the level of the 
previous month. 

Stocks of finished products stayed at the level of the 
previous month. 

On the other side →  On the other hand 

On the other side, the share in Vzhodna Slovenija was 
much higher. 

On the other hand, the share in Vzhodna Slovenija 
was much higher. 

Personal →  Personnel 

Limitations in hiring temporary personal are important 
for 29% of managers. 

Limitations in hiring temporary personnel are important 
for 29% of managers. 

Present and represent.  

Chart 1 represents the structure of road goods 
transport. 

Chart 1 presents the structure of road goods transport 

At the meeting SURS will be presented by Ms. Irena 
Križman, Director-General. 

At the meeting SURS will be represented by Ms. Irena 
Križman, Director-General 

Regions   

The lowest number of people killed in road traffic The lowest number of people killed in road traffic 
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Narobe Pravilno 

accidents was observed in Zasavska region.  accidents was observed in the Zasavska region. 

Shares: Big (small) share →. High (low) share, Large (small) share 

The biggest share of persons in employment worked 
in manufacturing 

The highest share of persons in employment worked 
in manufacturing. 

Small, medium, big enterprises →  Small, medium-sized, large enterprises 

The total number of enterprises (small, medium and 
big) increased by 2.1% 

The total number of enterprises (small, medium-sized 
and large) increased by 2.1% 

Stuff →  Staff 

Labour costs of stuff involved in CVT increased. Labour costs of staff involved in CVT increased. 

That  (ni vejice!) 

It is possible, that in the data analysis some 
categories will be joined.  

It is possible that in the data analysis some categories 
will be joined.  

Than and Then  

Since than the share of children has been on the rise. Since then the share of children has been on the rise. 

The balance for this question was 7 percentage points 
higher then in April 2008. 

The balance for this question was 7 percentage points 
higher than in April 2008 

Theirs →  Their 

Theirs total number is much greater than the number 
of girls. 

Their total number is much greater than the number of 
girls. 

What →  Which 

Average monthly net earnings for January 2006 
amounted to SIT 180,193, what is 2.2% less than for 
December 2005. 

Average monthly net earnings for January 2006 
amounted to SIT 180,193, which is 2.2% less than for 
December 2005. 

Which and Who  Which za stvari, who za ljudi: 

A third of young people which have already created 
their own families live in consensual unions. 

A third of young people who have already created their 
own families live in consensual unions. 

 
 
2 IZBOLJŠAVE 

Slabša različica Boljša različica 

A bit smaller/lower →  Slightly smaller/lower 

We observed a bit smaller rise in the number of 
outgoing postal items. 

We observed a slightly smaller rise in the number of 
outgoing postal items. 

A lot of people →  Many people 

A lot of people still prefer to shop in person. Many people still prefer to shop in person. 

Female(s), male(s) →  Woman(women), man(men) 

The number of males aged 65+ is lower than the 
number of females in the same age group. 

The number of men aged 65+ is lower than the number 
of women in the same age group. 

Hyphen  

high quality, user friendly →  

Among the most important tasks are taking care of 
high quality and user friendly statistics. 

high-quality, user-friendly 

Among the most important tasks are taking care of 
high-quality and user-friendly statistics. 

three day conference →  

The three day conference will be divided into sections 
accompanied by presentations and round tables. 

three-day conference 

The three-day conference will be divided into sections 
accompanied by presentations and round tables. 

In the period 2000-2001 →  In the 2000-2001 period 

In the period 2000-2001 the number went up by 11%. In the 2000-2001 period the number went up by 11%. 



Slogovni priročnik 41 

 

 

Slabša različica Boljša različica 

Like →  Such as 

It is important to consider concepts like relevance, 
timeliness, etc. 

It is important to consider concepts such as relevance, 
timeliness, etc. 

Stress →  Point out, emphasise 

We would like to stress that the core module should 
be carefully designed.  

We would like to point out that the core module should 
be carefully designed.  

Which →  That 

We also included units which were included in the 
survey in 2007. 

We also included units that were included in the survey 
in 2007. 

 
 
3 POENOTENJE 

Slabša različica Boljša različica 

Currency  

Slovenian tourists spent on private trips on average 
less than 54 euros per day. 

Slovenian tourists spent on private trips on average 
less than EUR 54 per day. 

Data base →  Database 

More detailed data are published in the SI-STAT data 
base. 

More detailed data are published in the SI-STAT 
database. 

Dates: 23
rd

 May 2009, May 23
rd

 2009, 23. 5. 2009 →  23 May 2009 

Detailed data will be published on May 23
rd

, 2009 in 
the SI-STAT database on SURS's website. 

Detailed data will be published on 23 May 2009 in the 
SI-STAT database on SURS's website. 

Per cent, percent →  % 

This is a 5 percent increase over the previous year. This is a 5% increase over the previous year. 

Percentage point(s) (p.p.)  

The unemployment rate decreased by 0.5 percentage 
points. 

The unemployment rate decreased by 0.5 of a 
percentage point. 

Spelling (American vs. British)  

organization →  

SURS is a user-friendly organization. 

organisation 

SURS is a user-friendly organisation. 

labor →  

The labor cost index shows quarterly movement of 
labor costs per hours worked. 

labour  

The labour cost index shows quarterly movement of 
labour costs per hours worked. 

Yearly →  Annual, annually 

This yearly publication presents data on Slovenia and 
the EU. 

This annual publication presents data on Slovenia and 
the EU. 

The surveys are conducted monthly, quarterly or 
yearly. 

The surveys are conducted monthly, quarterly or 
annually. 
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4 RAZNO 

Slabša različica Boljša različica 

Acronyms  

 ki se izgovorijo (brez člena): SURS, AJPES, EFTA, 
NATO, UNESCO 

ki se črkujejo (določni člen): the OECD, the IMF, the 
UN, the SKD 

Between (two) and among (more than two)  

The new European Regulation will allow the 
exchange of information between Member States. 

The new European Regulation will allow the exchange 
of information among Member States. 

Few (=malo), a few (=nekaj)  

Council members proposed to submit the report with 
few amendments. 

Council members proposed to submit the report with a 
few amendments 

Numbers 

The regions for which the life tables are published 
have at least 100.000 population. 

About 451 thousand people aged 15 years or more 
went on private or business trips. 

GDP at current prices amounted to EUR 26,171 mio. 

 

The regions for which the life tables are published have 
at least 100,000 population. 

About 451,000 people aged 15 years or more went on 
private or business trips. 

GDP at current prices amounted to EUR 26,171 
million. 

Politically correct 

chairman →  

policeman →  

fireman →  

 

chair  

police officer  

fire fighter 

Short words and short expressions  

approximately →  

however →  

sufficient →  

transportation →  

The final size of the sample was 15,000 family farms. 

In the second quarter of 2008, the population of 
Slovenia grew by 0.5%. 

 

about 

but 

enough 

transport 

The final sample size was 15,000 family farms. 

In the second quarter of 2008, Slovenia's population 
grew by 0.5%. 

 Statistics is, statistics are 

Statistics is a science. Statistics are data. A statistic is 
a figure or a data item. 

Titles and names (velike črke!) 

Priorities of national statistics in 2010, Central 
population register, Institute of macroeconomic 
analysis and development, Statistical office of the 
Republic of Slovenia, etc. 

 

Priorities of National Statistics in 2010, Central 
Population Register, Institute of Macroeconomic 
Analysis and Development, Statistical Office of the 
Republic of Slovenia, etc. 
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10 PREDSTAVITEV STATISTIČNIH PODATKOV 

 
Besedni oblak: Povzetek poglavja Predstavitev statističnih podatkov 
 

 
 
 
Različni mediji sporočajo podatke na raznolike načine; vizualno podane informacije pa zagotovo sodijo med 
zanimivejše, privlačnejše in razumljivejše načine predstavitve podatkov. Preoblikovanje številk v slike je ena 
najboljših tehnik za doseganje večje razumljivosti, jasnosti in obvestilnosti podatkov.  
 
Zakaj slika pove več kot tisoč besed? 
 
Vizualizacija ali grafična predstavitev statističnih podatkov je sestavni del učinkovite in zanimive statistične 
zgodbe. Z vizualizacijo namreč lahko prikažemo pomembne in bistvene vzorce ter modele, ki bi sicer ostali skriti 
v podatkih. Statistične podatke lahko »upodobimo« z različnimi grafičnimi predstavitvami, učinkovito pa jih lahko 
predstavimo tudi v tabelah. Če pri grafičnih predstavitvah upoštevamo priporočila, lahko z njimi pridobimo zelo 
učinkovita orodja za izkazovanje statistik. 
 
Ko statistične pojave predstavljamo v grafikonih ali na kartah, jih pri tem precej poenostavimo, s tem pa 
olajšamo njihovo razumevanje. Da bi dosegli zadnje, je nujno, da so podatki dobro in ustrezno predstavljeni. 
Podatki, kazalniki, podatkovni trendi in odnosi med podatki morajo biti prikazani preprosto in jasno, torej tako, 
da njihovo razumevanje ne vzame preveč časa. Posebno pozornost je treba posvetiti načinu grafične 
predstavitve podatkov, saj moramo paziti, da uporabnik z njo ne dobi napačne predstave. Tako je npr. nujno 
nepristransko določanje razredov na karti, uporaba dogovorjenih načinov barvanja razredov, prikazovanje 
korelacij med podatki tam, kjer dejansko so, in uporaba izhodiščne ničle na grafikonih s številsko mersko 
lestvico. Najti moramo uravnotežen način med zunanjo podobo grafične predstavitve in njeno funkcijo. S preveč 
zapleteno predstavitvijo podatkov prav gotovo ne dosežemo svojega namena. Sporočilo mora biti bralcem takoj 
očitno. Bistveno je, da podatke vedno ohranimo v središču pozornosti. Neprimerno je, da grafične predstavitve 
preveč krasimo, saj s tem izkrivimo njihovo osrednje sporočilo. Tehnologija nam ponuja veliko več, kot 
potrebujemo za dobro in učinkovito predstavitev podatkov. Še vedno velja: manj je več!  
 
Dojemanje grafičnih predstavitev 
 
Pri pripravi grafičnih predstavitev je pomembno, da se zavedamo osnovnih dejstev o tem, kako jih dojemamo. 
Naše sposobnosti za hitro dojemanje temeljijo na sposobnostih možganov za zaznavanje pravilnosti in 
nepravilnosti. Večina teh sposobnosti deluje na nezavedni ravni, tako da primerjave stečejo že prej, preden o 
njih sploh začnemo razmišljati. 
 
Naši možgani samodejno dojemajo objekte v kontekstu z njihovo okolico. Obdajajoče vsebine nas tako lahko 
napeljejo k napačnim sklepom; če jih odstranimo, je veliko večja možnost, da pravilno dojamemo sporočilo. Pri 
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pripravi grafičnih predstavitev statističnih podatkov je torej treba biti previden. Kontekst, v katerem 
predstavljamo ugotovitve, lahko izkrivi (popači) uporabnikovo dojemanje. 
 
Spodnja piktograma prikazujeta stopnjo priljubljenosti nekaterih domačih živali. Kateri to bolje prikazuje? 
 

 

 

 

 
 
  

Vir: http://gator.gatewayk12.org/~smcgrail/myweb/powerpoint/misleading_graphs/here_are_some_examples_ 
of_mislea.htm 
 
Na levem piktogramu je pojav ponazorjen z različno velikostjo živali. Pri pregledu sličic živali primerjajo naši 
možgani relativne velikosti vsakega objekta. Različno velike slike domačih živali na levem grafikonu dajejo vtis, 
da ima največ ljudi konje. Če za ponazoritev živali uporabimo enako velike sličice in jih zvrstimo eno pod drugo, 
kot je prikazano na desnem piktogramu, tako izboljšamo sporočilno vrednost piktograma. Levi primer je torej 
očiten način zavajanja uporabnika pri razlaganju podatkov. 
 
Dojemanje temelji tudi na izkušnjah. Pomembno je, da se zavedamo, da so naše izkušnje in poznavanje 
podatkovnih vzorcev lahko v popolnem nasprotju z morebitno neizkušenostjo potencialnih uporabnikov. Znanje 
statistikov o statističnih podatkih in njihovih analizah je precej boljše kot znanje ljudi, ki s statistiko niso 
povezani. Vizualizacijski prijemi so orodje, s katerim lahko statistiki učinkovito podajajo in razlagajo svoje 
ugotovitve tudi statistično slabše pismeni širši javnosti in ji omogočijo učinkovito dojemanje statističnih 
informacij. Zato morajo biti glavne ugotovitve vizualno predstavljene tako, da so hitro opazne in za razumevanje 
nezahtevne.  
 

10.1 IZDELAVA DOBRE PREDSTAVITVE STATISTIČNIH PODATKOV – NAČELA IN PRAVILA 
 

Pred izdelavo tabelarične ali grafične predstavitve (grafikona, karte, besednega oblaka) je treba imeti v mislih: 
 

 ciljne skupine 
Predstavitev je treba prilagoditi vrsti (tipu) uporabnikov statističnih podatkov (''turistom'', ''pridelovalcem'', 
''rudarjem''). 
 

 jasnost in razumljivost  
Predstavitev naj bo dovolj enostavna in razumljiva ter celovita. Razumljivost izdelane predstavitve je 
smiselno preveriti pri sodelavcih, prijateljih ali posameznikih iz ciljne skupine in se tako prepričati, ali dosega 
želeno obvestilnost. 
 

 obseg grafične predstavitve 
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 vlogo grafične predstavitve podatkov v celotni predstavitvi (objavi) 
Podrobne analize lahko zahtevajo drugačen tip grafične ali tabelarične predstavitve kot predstavitev le 
glavnih izsledkov z enostavnimi prikazi. 
 

 medij in vrsto objave 
Kje in kako bo predstavitev podatkov objavljena: ali bo del krajše objave (kot je npr. publikacija iz zbirke 
Prva objava) ali del daljše objave (kot so npr. publikacije iz zbirke Statistične informacije). 
 

 način podajanja informacij  
Paziti je treba, da ne pride nehote do zavajanja uporabnikov in posledično do nepravilnega razumevanja 
objavljenih podatkov. 
 

 primernost podatkov za grafično ali tabelarično predstavitev 
Razmislimo, za katero vrsto grafične ali tabelarične predstavitve so podatki primerni; morda celo niso 
primerni za grafično predstavitev in je bolje, da jih predstavimo z besedami, v komentarju. 
 

 doslednost in skladnost (konsistentnost) celotne vizualne predstavitve podatkov 
Zagotoviti je treba, da so posamezni elementi v grafični predstavitvi vedno oblikovani enako (skladno, 
konsistentno).  
 

Zelo priporočljivo je, da si pri načrtovanju priprave podatkov za objavo pomagamo tudi tako, da si cilje 
predstavitve (kaj želimo z njo doseči) zapišemo; na koncu preverimo, ali smo jih uresničili (dosegli). Tako se 
prepričamo, ali se dobljeni rezultati ujemajo z začrtanimi cilji. 
 

10.2 RAZLIČNE MOŽNOSTI PRIKAZOVANJA STATISTIČNIH PODATKOV 

10.2.1 TABELE 

 
Tabele so najpogostejši vsebinski element statističnih objav. Z njimi lahko predstavimo kateri koli statistični pojav; ta 
pojav lahko s podrobnimi podatki zelo razčlenimo in natančno analiziramo, s strnjenimi pa posplošimo in 
poenostavimo. Dobro pripravljene in pregledne tabele lahko podajo vrsto informacij, in to zelo učinkovito, ne da bi za 
to potrebovale dodatna pojasnila v komentarju. Pripravljene morajo biti tako, da od uporabnika ne zahtevajo veliko 
časa, da jih razume. Njihova prednost je tudi v tem, da jih uporabniki v celoti lahko objavijo drugje, če so opremljene z 
vsemi metapodatki, tj. z vsemi potrebnimi podatki o podatkih (naslov, vir, opombe, statistična znamenja).  
 
Prednosti prikazovanja podatkov v tabelah 

 Podatki v tabelah so urejeni pregledno.  
 Tabele so primerne za prikaz večjega števila podatkov. 
 Učinkovito nadomeščajo in zmanjšujejo količino v spremljajočem besedilu navedenih podatkovnih vrednosti. 
 Izdelava tabel je enostavna in hitra.  
 Uporabnikom olajšajo razumevanje pojava. 

 

Pred izdelavo tabele je treba imeti v mislih: 

 Ciljno skupino, 
ki ji želimo podatke posredovati, saj moramo predstavitev temu ustrezno prilagoditi. 

 Vrsto publikacije, 
v kateri bo tabela objavljena. 

 Sporočilno vrednost podatkov, 
kjer se vprašajmo, kaj podatki kažejo in kaj želimo uporabniku z njimi sporočiti. 

 

Značilnosti dobre tabele 

 Dopolnjuje sporočilo, temo ali osrednji del zgodbe (komentarja). 
 Sporočilo podaja jasno in objektivno.  
 Je preprosta, razumljiva, obvestilno bogata in zanimiva.  
 Je pregledna. 
 Je lahko tudi samostojen izdelek. To pomeni, da ne potrebuje dodatnih pojasnil (da njena sporočilna 

vrednost tudi brez dodatnih pojasnil ni okrnjena) in da jo uporabniki lahko uporabijo ponovno kje drugje. 
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10.2.1.1 VRSTE TABEL 

10.2.1.1.1 Glede na tehnične značilnosti oziroma zgradbo tabel ločimo: 

 enostavne tabele; to so tabele z enim vhodom (z eno dimenzijo, enodimenzijske ali enorazsežnostne); 
prikazujejo eno samo statistično vrsto in podajajo podatke le v enem stolpcu ali vrstici; 

 sestavljene ali dvovhodne tabele (dvodimenzijske ali dvorazsežnostne); te prikazujejo več med seboj 
povezanih statističnih vrst; 

 kombinacijske ali večvhodne tabele (večdimenzijske ali večrazsežnostne); te prikazujejo podatke, 
razdeljene po več kategorijah, in dajejo vpogled v medsebojno povezanost množičnih pojavov (podatke 
podajajo po stolpcih, ti pa so dodatno členjeni tudi po vrsticah). Začetni del take tabele običajno vsebujejo 
zbirno vrstico ali zbirni stolpec, ki sta namenjena prikazu na najvišji ravni podrobnosti oz. skupne vrednosti 
za določen pojav. 

 
Tip tabele in njen obseg sta odvisna od števila pojavov in tistih njihovih značilnosti, ki jih želimo 
predstaviti. Odvisna sta tudi od medija, v katerem bo tabela objavljena, ter od vrste statistične objave (PO, 
SI, SI-STAT).  

10.2.1.1.2 Glede na vrsto in medij objave ločimo: 

 pregledne tabele v objavah na spletu (npr. v prvi objavi) 
Po obsegu so majhne, sicer pa zgoščene, enostavne, jasne in razumljive na prvi pogled. Njihov namen je, 
da usmerijo pozornost na najpomembnejše in ključne informacije iz podatkov. Običajno prikazujejo 
absolutne podatke in relativna števila (indekse, strukture, koeficiente, stopnje) in tako omogočajo preproste 
analize značilnosti pojava (analitične tabele). 

 pregledne tabele v tiskanih publikacijah 
Običajno so majhne, enostavne, lahko pa tudi večje, že kompleksnejše (dvovhodne); kljub temu morajo biti 
jasne in razumljive. Običajno prikazujejo absolutne podatke in relativna števila, zato so primerne za 
preproste analize značilnosti pojava (analitične tabele). Omejene so s formatom publikacije.  

 podrobne tabele v podatkovnih bazah 
V podatkovnih bazah so uporabnikom na voljo poleg enostavnih tabel tudi obsežne, kompleksne tabele, 
prilagojene za nadaljnje obdelave (tabele v SI STAT). 
 

10.2.1.2 OBLIKOVANJE TABELE 

Vsebinski elementi dobro pripravljene tabele: 
A. naslov 
B. glava 
C. čelo 
D. telo tabele s podatki 
E. statistična znamenja (navedba uporabljenih statističnih znamenj z razlago njihovega pomena)  
F. opombe 
G. vir podatkov 
 

Naslov tabele 

Čelo tabele 

Glava tabele 

Telo tabele s podatki 

Statistična znamenja    
Opombe  
Viri 
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I. NASLOV tabele 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Naslov tabele naj nakaže vsebino tabele ali povzame besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu tabele. Pri tem 
se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju besedila iz čela in glave tabele. 

 Če gre za dvojezično objavo, sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče.  

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) Slovenija, EU-27, države članice OECD; če gre za prikaz 
podatkov na ravneh, nižjih od nacionalne, tudi b) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, stanje na dan. 

 Navajanje časovne opredelitve ni potrebno, kadar se predstavljeni podatki nanašajo na več let in je to 
razvidno iz čela ali glave tabele. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo v glavi tabele kot 
podrejeno raven, ki pojasnjuje glavno. Izjeme so dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej VII. Opomba v tabeli in pod tabelo). 

 Tabela na več straneh: naslov napišemo tudi na vsaki naslednji strani in v oklepaju dodamo besedilo 
»(nadaljevanje)« (ang. »(continued)«). 

 

Zgledi naslovov: 

Prečiščene odpadne vode, Slovenija, 2008 

Vrste internetnih povezav v gospodinjstvih, EU-27
1
 

Prebivalstvo in nekateri demografski kazalniki, statistične regije, Slovenija, 2010 

 

II. ŠTEVILČENJE TABEL 

Vsako tabelo praviloma oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na podatke iz posamezne tabele. 
To napravimo tako, da zapišemo nad tabelo, in sicer pred besedilo, ki tvori njen naslov, besedo »Tabela« (ang. 
»Table«), vstavimo presledek in zapišemo njeno zaporedno številko. Ta je sestavljena iz številke poglavja in 
zaporedne številke tabele znotraj istega poglavja. Sledijo znak za dvopičje, presledek in besedilo naslova. Če 
se besedilo ne členi na poglavja, so tabele oštevilčene z zaporednimi številkami (primer: SI).  

 

Zgleda številčenja tabel: 

Tabela 1: Indeks staranja prebivalstva, Slovenija, 2009 

Table 1: Ageing index, Slovenia, 2009 

 

III. GLAVA tabele – vsebinska in tehnična navodila 

 Glava tabele vsebuje razlago za vsebino stolpcev. 

 Zaseda prvo vrstico v tabeli. 

 Besedilo glavne ravni
2
 se začne z veliko začetnico. 

 Besedilo podrejene ravni
3
 se praviloma začne z malo začetnico. 

 Besedilo nadaljujemo z malimi tiskanimi črkami in ga vedno sredinsko poravnamo. 

 V dvojezičnih tabelah vpišemo angleški prevod slovenskega besedila praviloma v vrstico pod slovenskim 
izvirnikom (v ležečem), včasih (če je dovolj prostora) pa tudi v isto vrstico kot slovensko besedilo in ju ločimo 
s poševnico (»/«), in sicer stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. Pravila glede rabe velike in male 
začetnice so tukaj enaka za besedili v obeh jezikih. 

 Za zapis merskih enot in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 

                    
1 Letnice ni, ker se podatki nanašajo na več let in je to razvidno iz glave tabele. 

2 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

3 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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o za polletji obliko: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 1. 1. 2010 
o za indekse obliko: V 2010  in  IV–VI 2010  
                                      V 2009        I–III 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.) 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK.  

 Mesto zapisa merskih enot: 
o nad tabelo desno: kadar velja enaka merska enota za vse podatke v tabeli; 
o v glavi tabele: samostojno v polje pod spremenljivko (brez oklepaja), na katero se nanaša, ali zraven 

imena spremenljivke v oklepaju; 
o v čelu tabele: zraven imena spremenljivke v oklepaju. 

 
IV. ČELO tabele – vsebinska in tehnična navodila 

 Čelo tabele vsebuje razlago vsebine vrstic. 

 Zaseda prvi stolpec v tabeli. 

 Besedilo glavne ravni
4 
se začne z veliko začetnico.  

 Besedilo podrejene ravni
5 

se začne z malo začetnico; zamaknemo ga za dve mesti. Ko glavno raven 
razčlenimo na podrejene ravni, praviloma ne vstavimo dvopičja. 

 Zapis besedila nadaljujemo z malimi tiskanimi črkami in ga poravnamo levo. 

 V dvojezičnih tabelah vpišemo slovensko besedilo v prvi stolpec (levo – začetni del tabele), angleško 
besedilo pa v zadnji stolpec (desno – na konec tabele). Pravila glede rabe velike in male začetnice so tukaj 
pri zapisih besedil v obeh jezikih enaka. 

 Pri prikazu podatkov po teritoriju (statistične regije, države članice EU, države članice OECD) naj bodo 
poimenovanja teritorialnih enot navedena v čelu tabele, podatki za posamezno enoto pa v vrstici.  

 
V. TELO tabele 

a. Podatkovni del tabele – vsebinska priporočila  

 Prikaz absolutnih podatkov in relativnih števil (indeksi, koeficienti, stopnje, strukture) in dogovorjenih 
statističnih znamenj

6
. 

 Ključni podatki morajo izstopati (to je treba doseči z oblikovanjem). 
 
b. Podatkovni del tabele – oblikovna priporočila  

 Tabela naj bo čim bolj čista in minimalističnega videza; brez nepotrebnega besedila. 

 Podatki naj bodo strukturirani tako, da jih je mogoče primerjati z branjem navzdol. Zgled: imena statističnih 
regij so navedena v čelu tabele in podatki za regije so v vrstici.  

 Branje po vrsticah bo lažje, če bomo uporabili črte ali nevpadljivo senčenje. 

 Podatki naj bodo prikazani po kronološkem redu (časovne vrste) ali po ravneh katere od standardnih 
klasifikacij. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 Števila so poravnana desno, in sicer po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Tako so podatki veliko 
lažje berljivi. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za 
ženske.  

 Če so podatki predstavljeni v več tabelah, je smiselno, da so vse enotno oblikovane. 

 V daljšem prikazu podatkov je priporočljivo, da se v stolpcih za vsako 10. (5., 15. …) vrstico vnese prazna 
vrstica; prikaz bo tako preglednejši. 

 
c. Podatkovni del tabele – zapis števil   

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu pa 
decimalna pika (73.3).  

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

                    
4 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

5 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

6 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 
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 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih 
mest (npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo 
razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če se 
seštevek zaradi zaokroževanja ne ujema). 

 Praznih polj naj ne bo: polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s 
statističnim znamenjem za »ni pojava« (-) ali s statističnim znamenjem za »ni podatka« (…). 

 
VI. STATISTIČNA ZNAMENJA

7
 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlagami) so navedena pod posameznimi tabelami. 
 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj z razlagami je praviloma naveden tudi v začetnem 

delu vsake publikacije, ponekod pa v končnem delu. 
 Angleški prevod razlage statističnega znamenja se piše pod slovenskim besedilom ali v isti vrstici; pri drugi 

obliki zapisa sta besedili ločeni s poševnico (»/«), in sicer stično, tj. brez presledkov na obeh straneh.  

Zgledi navedbe statističnega znamenja: 

- ni pojava 

- no occurence of event 

- ni pojava 

  no occurence of event 

- ni pojava/no occurence of event  

 
VII. OPOMBA V TABELI IN POD TABELO

8 
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli. 

 V tabeli jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na koncu ustrezne 
enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. S tem načinom zapisa se sicer odmaknemo od pravila v 

Slovenskem pravopisu, a poudarimo vidnost opombe. 
 Če jih je v eni tabeli več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: prebivalci

1)
, 

državljani
2)

 …). 
 Če je tabel več, začnemo opombe številčiti v vsaki tabeli od začetka.  
 Opomba pod tabelo se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom in z besedilom 

opombe ter konča s piko. Opomba pod tabelo ni pisana nadpisano. 
 V tabeli si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, pod tabelo pa po 

naraščajočem vrstnem redu. 
 Angleški prevod besedila opombe, če je ta daljša, zapišemo pod slovenskim besedilom. Če je opomba 

krajša, zapišemo tudi prevod v isti vrstici; v tem primeru vstavimo med besediloma poševnico (»/«), in sicer 
stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. Zaporedna številka opombe je vedno zapisana le pred 
besedilom v slovenščini.  

 

Zgledi opomb pod tabelo: 

1) Niso upoštevane spremembe med že obstoječimi naselji. 
1) Changes between existing settlements are not considered. 
1) Niso upoštevane spremembe med že obstoječimi naselji. 
    Changes between existing settlements are not considered. 
1) Niso upoštevane spremembe med že obstoječimi naselji./Changes between existing settlements are not 

considered. 

 
VIII. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)

9
 

                    
7 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot.  

8 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah  Statističnega urada RS.  

9 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS.  
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 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo je kratko, saj naj vsebuje samo informacijo o »avtorju« 
(ustanovi, npr. SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta vsebuje tudi »spletni naslov« ter »letnico oz. datum 
dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime ustanove (lastnika spletne 
strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Pri dvojezičnih publikacijah angleški prevod besedila zapišemo praviloma v 
ležečem tisku, in sicer pod slovenskim besedilom; če nimamo dovolj prostora, ga lahko zapišemo tudi v isti 
vrstici; v tem primeru vstavimo med besedili poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh 
poševne črte.  
 

Tu navajamo le nekaj najpogostejših zgledov navedbe virov podatkov pod tabelo. 

Zgledi navajanja virov pod tabelo: 

Vir: Eurostat 

Vir: SURS (Anketa o delovni sili) 

Vir: SURS (ADS) 

Vira: SURS (Anketa o delovni sili), Eurostat (Anketa o delovni sili) 

Vir: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 23. 4. 2009) 

Source: Eurostat (Labour force survey) 

Source: SURS (LFS) 

 

Vir: SURS  

Source: SURS  

Vir/Source: SURS 
Vira: SURS, GURS/Sources: SURS, SMA 

 
IX. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELO 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 
 

10.2.1.3 ZGLEDI DOBRIH TABEL  

 
Tabela 1: Pričakovani pridelek pomembnejših poljščin, Slovenija 

 

Pridelek (t) Indeks Povprečni pridelek (t/ha) 

2010 
2010 
2009 

2010 

Koruza za zrnje  305.181 100,9 32,1 

Koruza za silažo 1.056.344 91,9 42,5 

Krompir, pozni in semenski 91.797 99,3 31,6 

  
Vir: SURS  

 
 
Table 1: Yield forecast of some important late crops, Slovenia 

 

Production (t) Indices Yield (t/ha) 

2010 
2010 
2009 

2010 

Maize for grains 305,181 100.9 32.1 
Silafe maize 1,056,344 91.9 42.5 
Potatoes, late and for seed 91,797 99.3 31.6 

  
Source: SURS 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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Tabela 2: Povprečna mesečna plača na zaposleno osebo, Slovenija, 2008 
Table 2: Average monthly earnings per person in paid employment, Slovenia, 2008  EUR 

Statistična regija 

Statistical region 

Bruto plača 

Gross earnings 

Neto plača 

Net earnings skupaj 

total 

plača brez 
zaostalih 
izplačil 

earnings 
without 

payments for 
previous month 

izplačila po 
periodičnem 
obračunu, 

zaključnem 
računu in druga 

zaostala 
izplačila 

earnings for 
previous 
months 

nadure 

overtime 

Slovenija/Slovenia  1.391,43 1.355,93 35,50 25,28 899,80 

Pomurska 1.158,19 1.139,27 18,92 … 775,07 

Podravska 1.282,25 1.259,81 22,44 23,76 841,63 

Koroška 1.226,98 1.206,05 20,93 34,72 808,57 

Savinjska 1.255,70 1.230,93 24,77 22,99 825,55 

Zasavska 1.310,85 1.294,03 16,82 40,80 857,76 

Spodnjeposavska 1.282,85 1.241,03 41,83 21,81 843,79 

Jugovzhodna Slovenija 1.332,14 1.291,52 40,63 27,44 876,04 

Osrednjeslovenska 1.578,20 1.529,70 48,50 26,49 996,81 

Gorenjska 1.348,91 1.315,96 32,95 23,70 880,64 

Notranjsko-kraška 1.218,06 1.200,17 17,89 23,00 808,45 

Goriška 1.359,17 1.327,51 31,66 25,89 887,49 

Obalno-kraška 1.390,81 1.345,77 45,05 23,93 901,03 

 

  

… ni podatka/not available 

Vir/Source: SURS 

 
 
 

 Angleško besedilo v tem primeru ni pisano v ležečem tisku, ker je to primer tabele, kakor bi bila objavljena v 
publikaciji iz zbirke Statistične informacije, kjer se ne uporablja ležečega tiska za angleška besedila.  
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Tabela 3: Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost po vrstah dajatev, Slovenija 

Table 3: Fiscal burden by type, Slovenia 

 2005 2006 2007  

mio. EUR 

DAVKI IN SOCIALNI PRISPEVKI 11.195 11.995 13.258 TAXES AND SOCIAL CONTRIBUTIONS 

Davki 7.030 7.567 8.444 Taxes 

na proizvodnjo in uvoz 4.527 4.725 5.163 on production and imports 

davki na proizvode in storitve 3.697 3.954 4.440 taxes on products 

od tega: davek na dodano vrednost 
(DDV) 

2.472 2.647 2.942 of which: value added tax (VAT) 

carine 34 42 85 import duties 

drugi davki na proizvodnjo 830 772 723 other taxes on production 

od tega: davek na izplačane plače 501 445 378 of which: payroll tax 

na dohodke, premoženje 2.495 2.836 3.272 current taxes on income, wealth, etc. 

od tega: davki na dohodke gospodinjstev 1.583 1.791 1.979 of which: taxes on individual income 

davki od dohodkov pravnih oseb 795 920 1.161 taxes on income of   corporations 

na kapital 8 6 9 capital taxes 

     

Prispevki za socialno varnost 4.165 4.428 4.814 Social contributions 

dejanski prispevki za socialno varnost 4.092 4.352 4.733 actual social contributions 

delodajalci 1.594 1.697 1.852 employers 

zaposleni 2.147 2.281 2.490 employees 

samozaposleni in nezaposleni 351 374 392 self-and non-employed persons 

pripisani prispevki za socialno varnost 73 76 80 imputed social contributions 

% BDP 

% of GDP 

DAVKI IN SOCIALNI PRISPEVKI 39,0 38,7 38,5 TAXES AND SOCIAL CONTRIBUTIONS 

Davki 24,5 24,4 24,5 Taxes 

na proizvodnjo in uvoz 15,8 15,2 15,0 on production and imports 

davki na proizvode in storitve 12,9 12,7 12,9 taxes on products 

od tega: davek na dodano vrednost 
(DDV) 

8,6 8,5 8,5 of which: value added tax (VAT) 

carine 0,1 0,1 0,2 import duties 

drugi davki na proizvodnjo 2,9 2,5 2,1 other taxes on production 

od tega: davek na izplačane plače 1,7 1,4 1,1 of which: payroll tax 

na dohodke, premoženje 8,7 9,1 9,5 current taxes on income, wealth, etc. 

od tega: davki na dohodke gospodinjstev 5,5 5,8 5,7 of which: taxes on individual income 

davki od dohodkov pravnih oseb 2,8 3,0 3,4 taxes on income of   corporations 

na kapital 0,0 0,0 0,0 capital taxes 

     

Prispevki za socialno varnost 14,5 14,3 14,0 Social contributions 

dejanski prispevki za socialno varnost 14,3 14,0 13,7 actual social contributions 

delodajalci 5,6 5,5 5,4 employers 

zaposleni 7,5 7,4 7,2 employees 

samozaposleni in nezaposleni 1,2 1,2 1,1 self-and non-employed persons 

pripisani prispevki za socialno varnost 0,3 0,2 0,2 imputed social contributions 

 

  

Vir: SURS 
Source: SURS 
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10.2.2 GRAFIKONI 

 
Grafikoni so predstavitve statističnih pojavov, pri katerih so podatki preslikani v različne simbole: stolpce, linije, 
kroge idr. Običajno so izdelani v obliki eno- ali dvorazsežnostnih slik; primer prvih so t. i. tortni grafikoni, primer 
drugih pa stolpčni in linijski grafikoni.  
 
V grafikonih sicer običajno lahko prikažemo manj podatkov kot v tabelah. Prednost grafikonov je v tem, da z 
njimi poenostavimo kompleksnost statističnih pojavov; podatki so prikazani na zgoščen način, zato uporabnik iz 
take predstavitve lažje razbere osrednje sporočilo, lahko pa dobi celo informacije, ki jih morda ne pričakuje. 
  
Prednosti prikazovanja podatkov z grafikoni 

 Podatki so v grafični obliki največkrat lažje dojemljivi, kot če so podani v tabelah. 

 V grafikonih vizualno podane informacije si je lažje zapomniti. 

 Grafikoni združujejo in povzemajo večje časovne vrste podatkov ter poenostavljajo razumevanje 
proučevanih pojavov. 

 Omogočajo prikaz strukture pojavov (relativnih delov celote), in zato lahko te pojave med seboj primerjamo. 

 Z grafikoni lahko pokažemo frekvenčne porazdelitve pojavov ter povezanost med njimi. 

 Primerni so za časovni prikaz spreminjanja pojava (poudarijo trende in razlike). 
 

Pred izdelavo grafikona je treba imeti v mislih: 

 Ciljno skupino,  
ki ji želimo podatke posredovati, saj moramo predstavitev temu ustrezno prilagoditi. 

 Vrsto publikacije, 
v kateri bo grafikon objavljen. 

 Sporočilno vrednost podatkov, 
kjer se vprašajmo, kaj podatki kažejo in kaj želimo uporabniku z njimi sporočiti. 

 

Značilnosti dobrega grafikona 

 Dopolnjuje sporočilo, temo ali osrednji del statistične zgodbe (komentarja). 

 Sporočilo podaja jasno in objektivno.  

 Je preprost, razumljiv, obvestilno bogat in zanimiv.  

 Je izdelan pravilno oziroma ustrezno, in sicer tako, da ga uporabnik ne more napačno razumeti. 

 Podatke prikazuje zgoščeno. Izdelati je treba tako predstavitev podatkov, pri kateri so ti npr. prikazani v 
enem grafikonu namesto v treh (3-letno časovno vrsto prikažemo v enem stolpčnem grafikonu namesto na 
treh tortnih). 

 Ob ustreznih metapodatkih (legenda, naslov, opombe …) je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje 
dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki lahko uporabijo kjer koli drugje. 

 Pri obliki moramo doseči, da je manj več (da s čim manj sredstvi povemo čim več). 
 

10.2.2.1 VRSTE IN ZNAČILNOSTI GRAFIKONOV 

Preden izdelamo grafikon, je pomembno, da znamo izbrati najprimernejšo vrsto grafikona. Izbira je odvisna od: 

 namena predstavitve,  

 vrste podatkov in 

 ciljne skupine uporabnikov.  
 
Najpogosteje uporabljamo tri vrste grafikonov: stolpčne, tortne in črtne grafikone. Sicer pa poznamo še 
raztresene (xy), kolobarne, mehurčne, polarne, ploščinske in druge grafikone.  
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10.2.2.1.1 STOLPČNI GRAFIKON 
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 Je najpreprostejša vrsta grafikona, tako za izdelavo kot tudi za branje ali razlago informacij. 

 Omogoča primerjavo frekvenc ali vrednosti za različne atributne ali v skupine združene (grupirane) podatke. 

 V grafikonu lahko stolpce postavimo navpično ali vodoravno. 

 Podskupine stolpčnih grafikonov: 
o palični grafikoni (stolpci so tukaj vodoravni); 
o starostna piramida (sestavljena je iz dveh paličnih grafikonov; z njo prikažemo starostno sestavo 

prebivalstva; levi del piramide predstavlja moško, desni del pa žensko populacijo na izbranem 
geografskem območju – v državi, statistični regiji, občini; če želimo podatke iz starostnih piramid 
primerjati, jih je priporočljivo podati v odstotkih); 

o naložen stolpčni grafikon (v takem grafikonu lahko s stolpci prikažemo strukturo in primerjamo 
posamezne dele celote). 

 
 

Namigi za izdelavo dobrega stolpčnega grafikona 

 Številske merske lestvice se v izhodišču praviloma začnejo z vrednostjo nič (0). 

 Za lažjo primerjavo in preglednost podatkov stolpce razvrstimo po velikosti (od največjega proti 
najmanjšemu); pri prikazu časovnih vrst podatke razvrstimo kronološko. 

 Grafikon naj bo obrnjen tako, da bo omogočena primerjava podatkov z branjem navzdol (npr. imena 
statističnih regij so na osi y, podatki za statistične regije pa so predstavljeni v vodoravnem stolpcu; 
primerjava med regijami je omogočena z branjem navzdol). 

 Praviloma prikažemo največ 10 stolpcev
10

, da ne preobremenimo slike. 

 Stolpci naj bodo širši od vmesnih prostorov med njimi.  

 Palični grafikon je primernejši za grafikone, ki imajo na osi zapisana daljša besedila, saj je tako lažje berljiv. 

 Naložen stolpčni grafikon izberemo, če naši podatki niso preveč razčlenjeni ali če si vrednosti v 
posameznih stolpcih niso preveč podobne po velikosti. 

 
 
 
 

                    
10 Izjema so predstavitve podatkov po klasifikacijah; v takih predstavitvah prikažemo vse relevantne kategorije. 
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Zgled 1: Stolpčni grafikon, kjer številska merska lestvica nima izhodišča v nič (0) 
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Zgled 2: Stolpčni grafikon, kjer ima številska merska lestvica izhodišče v nič (0) 
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Pozor: grafikona prikazujeta enake podatke! 
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10.2.2.1.2 TORTNI GRAFIKON 

© SURS
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Tortni grafikoni so primerni za prikaz strukture pojava, za prikaze posameznih delov znotraj neke celote in za 
njihovo medsebojno primerjavo (izražanje relativne pomembnosti posamezne kategorije v celoti). 
 

Namigi za izdelavo dobrega tortnega grafikona 

 Uporabimo ga za prikaz do največ 6 kategorij podatkov. 

 Razporeditev deležev na tortnem grafikonu se v primerjavi z urno številčnico praviloma začne na mestu 
za 12. uro (v aplikaciji za publikacije iz zbirke Prva objava na 15. uro). 

 Izseke (podatke) je treba urediti po velikosti, začenši z največjim, ali po njihovem naravnem, logičnem 
zaporedju (če kategorija 'drugo' predstavlja največjo vrednost, je lahko na zadnjem, in ne na prvem mestu). 

 Izseke v krogu je priporočljivo jasno označiti z njihovimi dejanskimi vrednostmi, lahko tudi z besedilom. 

 Kadar primerjamo dva tortna grafikona in njune relativne velikosti delov celote, morata biti oba enako 
velika; če bi ju izdelali v proporcionalnem razmerju glede na velikost pojava, bi otežili presojo primerjave 
relativnih velikosti. 

 

10.2.2.1.3 ČRTNI (LINIJSKI) GRAFIKON 
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Črtni grafikoni so predvsem primerni za prikazovanje sprememb in trendov v daljših časovnih vrstah. Kadar 
trenda ni ali ni izrazit ali je časovnih točk premalo, ta vrsta grafikona ni primerna. Tedaj se uporabi stolpčni 
grafikon. 
 

Namigi za izdelavo dobrega črtnega grafikona 

 Številske merske lestvice se v izhodišču praviloma začnejo z vrednostjo nič (0). 

 Priporočljivo je, da na enem grafikonu ne prikažemo preveč črt (največ 4). 

 Črte označimo z različnimi barvami ali slogi, saj jih je tako mogoče enostavneje razlikovati, še zlasti, 
kadar se stikajo ali prekrivajo. 

 Črte na grafikonu je primerno opremiti z oznakami (besedilom), vendar pazimo, da s tem ne popačimo 
podatkov. 

 Če v istem grafikonu prikazujemo večvrstne podatke in so ti izraženi z različnimi merskimi lestvicami in 
enotami, uvedemo dve ordinatni osi (dve osi y). Čeprav tak pristop razumevanje grafikona močno oteži, 
ga je z uporabo barv mogoče nekoliko olajšati. Berljivost takšnega grafikona namreč povečamo s tem, 
da posamezno črto v grafikonu obarvamo z isto barvo kot oznake na pripadajoči ordinati. 

 Prelomljen grafikon: za nazornejšo predstavitev podatkov z višjimi vrednostmi na merski lestvici lahko 
mersko lestvico za podrobnejši grafični prikaz prilagodimo (mersko lestvico »skrajšamo« za razpon tistih 
vrednosti, ki v podatkih niso zajete). Uporabo prilagojene merske lestvice naznačimo z uporabo 
določenega simbola na osi (npr. dve kratki poševni črtici). Izhodišče merske lestvice označimo z 
vrednostjo nič (0), nad to vnesemo simbol za prelom osi, od simbola navzgor pa uporabimo želeno 
podrobnejšo mersko lestvico. 

 
 
Zgled 1: Linijski grafikon, kjer številska merska lestvica nima izhodišča v nič (0) 
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Zgled 2: Linijski grafikon, kjer ima številska merska lestvica izhodišče v nič (0) 
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Pozor: grafikona prikazujeta enake podatke! 
 
 

10.2.2.1.4 KOMBINIRANI GRAFIKONI 

 
Črtni grafikon lahko uporabimo tudi v kombinaciji s stolpčnimi grafikoni (govorimo o stolpčno-črtnem grafikonu; 
primer je na strani 65). Ta način je najprimernejši za take podatke, ki po vrednostih niso preveč različni in jih je 
mogoče prikazati na isti merski lestvici. Priporočljivo je, da so izraženi v istih merskih enotah (npr. število, % 
itd.), saj s tem zagotovimo lažje razumevanje prikazanega pojava. Če pa morda na istem grafikonu prikazujemo 
podatke, ki temeljijo na različnih merskih lestvicah (če npr. deleže kombiniramo s podatki, izraženimi na 1.000), 
zelo povečamo nevarnost za napačno interpretacijo podatkov. Lahko se zgodi, da smo pri branju takega 
grafikona premalo pozorni na razlike v merskih enotah in si lahko povezanost med prikazanimi pojavi razlagamo 
popolnoma nepravilno. Preden se odločimo za tak način predstavitve podatkov, temeljito premislimo o 
smiselnosti takega prikaza. 
 

Še nekaj splošnih nasvetov za izdelavo grafikonov 

 Podatke poskusno prikažimo na več načinov, da lažje izberemo vrsto grafikona, ki je najboljši. Tako se 
prepričamo, da so katere od oblik manj ali celo neprimerne, da so lahko zavajajoče itd. 

 Pri izdelavi grafikona je treba biti natančen – predstavlja naj točne podatke, v pravih razmerjih. 

 Trirazsežnostnih (3D) grafikonov ne uporabljamo. 

 Pri oblikovanju pazimo, da z zapisovanjem pojasnil ne pretiravamo in jih ne ponavljamo (kar napišemo v 
naslov, ne pišimo še v grafikon). Pri tem upoštevajmo priporočila za opremljanje grafikona (naslovi brez 
merskih enot, razlaga terminov v opombah itd.). 
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10.2.2.2 OBLIKOVANJE GRAFIKONOV 

Vsebinski elementi dobro pripravljenega grafikona so: 

A. naslov 
B. podatki 
C. osi grafikona 
D. mrežne črte 
E. legenda 
F. statistična znamenja 
G. opombe 
H. vir podatkov 
I. znak za zaščito avtorskih pravic (©) 
 
Zgled grafikona: 
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MREŽNE ČRTE

 
  

1) Opomba. 

Vir: 
 

 
I. NASLOV grafikona 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Naslov grafikona naj nakaže vsebino grafikona ali povzame besedilo, ki je navedeno v legendi in na oseh. 
Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju besedila iz legende in osi v naslov. 

 Če gre za dvojezično objavo, sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče. Angleško besedilo 
naslova lahko pišemo tudi v isto vrstico kot slovensko besedilo in ju ločimo s poševnico (»/«), in sicer na 
obeh straneh stično, tj. brez presledka. 

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) Slovenija, EU-27, države članice OECD; če gre za prikaz 
podatkov na ravneh, nižjih od nacionalne, tudi b) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, stanje na dan. 
Navajanje časovne opredelitve ni potrebno, kadar se predstavljeni podatki nanašajo na več let in je to 
razvidno iz oznak na osi ali iz legende. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 
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 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali %, itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej VIII. Opomba v grafikonu in pod grafikonom). 

 

Zgledi naslovov grafikonov: 

Prečiščene odpadne vode, Slovenija, 2008 
Internetne povezave v gospodinjstvih, EU-27

11
 

Prebivalstvo in nekateri demografski kazalniki, statistične regije, Slovenija, 2009 

 
 
II. ŠTEVILČENJE GRAFIKONOV 

Vsak grafikon tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na podatke iz posameznega grafikona. 
To napravimo tako, da zapišemo nad grafikon, in sicer pred besedilo, ki tvori njegov naslov, besedo »Grafikon« 
(ang. »Chart«), vstavimo presledek in zapišemo zaporedno številko. Ta je sestavljena iz številke poglavja in 
zaporedne številke grafikona znotraj istega poglavja. Sledijo znak za dvopičje, presledek in besedilo naslova. 
Če se besedilo ne členi na poglavja, potem oštevilčimo grafikone z zaporednimi številkami (primer: SI).  
 

Zgleda številčenja grafikona: 

Grafikon 1: Indeks staranja prebivalstva, Slovenija, 2009 
Chart 1: Ageing index, Slovenia, 2009 

 
 
III. PODATKI 

 Prikaz absolutnih podatkov in relativnih števil (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje).  

 Vrednosti podatkov ne smejo biti preveč razpršene; za izdelavo grafikonov je primerna normalna 
porazdelitev podatkov. 

 Razpon vrednosti med podatki ne sme biti premajhen ali prevelik. 

 Primerni so podatki, ki se časovno spreminjajo in tako kažejo trend.  

 Primerni so podatki, ki so v medsebojni korelaciji. 
 
 
IV. OSI v grafikonu 

Te pojasnjujejo: 
 

 oznake, ki nastopajo v vlogi merske lestvice (npr. kot številčne za leta, kot atributne za spol). Če 
predstavljamo na abscisni osi (os x) kategorije z daljšimi imeni, uporabimo naslednje oznake: 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji obliko: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 30. 3. 2010  
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A B C itd.) 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK.  

 naslov osi, ki opisuje merske enote podatkov posamezne osi, npr. % (delež, odstotek), … na 1.000 
prebivalcev, starost, mio. EUR, leta itd. Če je iz oznak osi očitno, kaj prikazujejo, osi ni treba posebej 
nasloviti (npr. naslov »leto« lahko izpustimo, če so letnice iz časovne vrste izpisane v celoti, torej 2005, 
2006, 2007 itd.). 

 Priporočljivo je, da velike vrednosti števil na številski merski lestvici okrajšamo za ničle (npr. tisočice 
pretvorimo v enice itd.), v naslovu osi pa zapišemo mersko enoto (npr. 1.000, mio.).  

                    
11 Letnice ni, ker se podatki nanašajo na več let in je to razvidno iz legende ali iz oznak na osi. 
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V. MREŽNE ČRTE 

Mrežne črte dodamo na stolpčne in črtne grafikone in s tem olajšamo njihovo branje. Mrežne črte so svetlejše 
ali tanjše od glavnih osi in jih je brez težav mogoče ločiti od simbolov za podatke (črt, stolpcev). 
 
 
VI. LEGENDA 

Legenda je navodilo za razumevanje ustaljenih, dogovorjenih znakov (npr. na karti, na grafičnem prikazu 
podatkov). Legenda pojasnjuje pomen simbolov, vzorcev in barv, uporabljenih za prikaz podatkov na grafikonu. 
Če prikazujemo samo eno časovno vrsto vrednosti, legenda ni potrebna. Če je mogoče, označimo podatke z 
besedilom, in ne izdelamo legende. Oznake podatkov prilepimo neposredno na podatkovne elemente (stolpce, 
črte, ploskve) ali zraven njih. 
Besedilo v legendi je zapisano z malo začetnico in z malimi tiskanimi črkami. Pri dvojezičnih objavah je angleško 
besedilo od slovenskega praviloma ločeno s poševnico (»/«), in sicer stično ter praviloma pisano ležeče. 
 
 
VII. STATISTIČNA ZNAMENJA

12 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlagami) so navedena pod posameznim grafikonom.  
 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj z razlagami je praviloma naveden tudi v začetnem 

delu vsake publikacije, v nekaterih pa v končnem delu. 
 Angleški prevod razlage statističnega znamenja se piše pod slovenskim besedilom ali v isti vrstici; pri drugi 

obliki zapisa sta besedili ločeni s poševnico (»/«), in sicer stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. 

Zgledi navedbe statističnega znamenja:  

- ni pojava 
- no occurence of event 
- ni pojava 
  no occurence of event 
- ni pojava/no occurence of event 

 

 

VIII.   OPOMBA V GRAFIKONU ALI POD GRAFIKONOM
13 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je treba vedeti za pravilno razumevanje podatkov v grafikonu. 

 Opombe v grafikonu označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na koncu 
ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. S tem načinom zapisa se sicer odmaknemo od pravila v 

Slovenskem pravopisu, a poudarimo vidnost opombe. 
 Če je v enem grafikonu več opomb, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 

prebivalci
1)

, državljani
2)

 …). 
 Če je grafikonov več, začnemo opombe v vsakem grafikonu številčiti od začetka.  
 Izpostavne številke za opombe si v grafikonu sledijo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, pod 

grafikonom pa po naraščajočem vrstnem redu. 
 Opomba pod grafikonom se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom in z besedilom 

opombe ter konča s piko. Opomba pod grafikonom ni pisana nadpisano. 
 Angleški prevod besedila opombe, če je ta daljša, zapišemo pod slovenskim besedilom. Če je opomba 

krajša, zapišemo tudi prevod v isti vrstici; v tem primeru vstavimo med besediloma poševnico (»/«), in sicer 
stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. Zaporedna številka opombe je vedno zapisana le pred 
besedilom v slovenščini.  

 Pri oblikovanju pazimo, da z zapisovanjem pojasnil ne pretiravamo in jih ne ponavljamo. 
 

Zgledi opombe pod grafikonom: 

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete. 

1) Persons in employment comprising farmers are included.  

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete.  
    Persons in employment comprising farmers are included. 

1) Stanje 1. 1. 2011./As of 1. 1. 2011. 

                    
12 Glej: Navodilo o uporabi statističnih  in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

13  Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah  Statističnega urada RS. 
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X. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
14

 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod grafikonom je kratko, saj naj vsebuje samo informacijo o »avtorju« 
(ustanovi, npr. SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta vsebuje tudi »spletni naslov« ter »letnico oz. datum 
dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime ustanove (lastnika spletne 
strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  
Vire podatkov navedemo pod grafikonom, in sicer takole: 

 Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Pri dvojezičnih publikacijah angleški prevod besedila zapišemo v ležečem 
tisku, in sicer praviloma pod slovenskim besedilom; če nimamo dovolj prostora, ga lahko zapišemo tudi v isti 
vrstici; v tem primeru vstavimo med besedili poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh 
poševne črte.  

 
Tu navajamo le nekaj najpogostejših zgledov navedbe virov podatkov pod grafikonom. 

Zgledi navajanja virov pod grafikonom: 

Vir: Eurostat 

Vir: SURS (Anketa o delovni sili) 

Vir: SURS (ADS) 

Vira: SURS (Anketa o delovni sili), Eurostat (Anketa o delovni sili) 

Vir: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 23. 4. 2009) 

Source: SURS (LFS) 

Source: Eurostat (Labour Force Survey) 

 

Vir: SURS 

Source: SURS 

Vir/Source: SURS 
Vira: SURS, GURS/Sources: SURS, SMA  

 
 
XI. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD GRAFIKONOM 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 
 
XII. SIMBOL ZA ZAŠČITO AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)

15
 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Enako 
ravnamo tudi v angleških različicah objav; kratice SURS ne prevajamo. Simbol © s pripisom lastnika avtorskih 
pravic uporabimo na vseh grafikonih. Simbol je postavljen v desni spodnji kot v območje grafikona – vendar ne 
čez podatke.  
 

10.2.2.3 OBLIKOVANJE GRAFIKONOV ZA POSEBNE NAMENE 

Avtor za posebne namene lahko sam pripravlja grafikone (jih ne posreduje v oblikovanje ali pa jih ne prenaša v 
aplikacijo WebCMS) v formatu Excel. V takih primerih je treba grafikon, ki je avtomatsko narejen v formatu 
Excel oblikovno popraviti. Avtor naj: 

 Uporabi ustrezno barvo (npr. modro oziroma odtenke modre barve). 

 Odstrani odvečne elemente, ki jih samodejno ustvari čarovnik za izdelavo grafikonov (odstrani ozadje in 
okvirčke legend, posvetli in posivi mrežne črte, premakne legendo na ustreznejše mesto itd.). 

 Doda znak za zaščito avtorskih pravic. 

 Praviloma oštevilči grafikon (številčenje je del naslova).  

                    
14 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS.  

15 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic – »copyright« © – pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem 
uradu RS. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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10.2.2.4 ZGLEDI DOBRIH GRAFIKONOV 

 
Grafikon 1: Površina dokončanih stavb, Slovenija  
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Vir: SURS 
 
 
Grafikon 2: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija  
Chart 2: Agricultural holdings by size classes of utilised agricultural area, Slovenia 

 
  

Vir: MKGP 
Source: MAFF 
 

 Angleško besedilo v tem primeru ni pisano v ležečem tisku, ker je to primer grafikona, kakor bi bil objavljen v 
publikaciji iz zbirke Statistične informacije, kjer se ne uporablja ležečega tiska za angleška besedila. 
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Grafikon 3: Stopnja hospitalizacije zaradi poškodb in zastrupitev
1)

, statistične regije, Slovenija, 2008 
Chart 3: Hospitalization rate relating to injuries and poisioning

1)
, statistical regions, Slovenia, 2008 

 
   

1) Podatki so prikazani po regiji prebivališča./Data refer to the region of residence. 

Vir: IVZ/Source: IPH 

 

 
Grafikon 4: Tuji turisti, Slovenija, april 2009  

 
   

Vir: SURS 
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Chart 5: Foreign tourists according to the time of decision for the arrival to Slovenia, Slovenia, April 2009 

 
   

Source: SURS 
 
 
 
 
Grafikon 6: Naravno in selitveno gibanje

1)
 prebivalstva, Slovenija 

Chart 6: Natural increase and net migration
1)

of the population, Slovenia 

 
 
   

1) Začasni podatki. 

  Provisional data.  

Vir: SURS 

Source: SURS 
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Grafikon 7: Mesečne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija 

 
   

Vir: SURS 
 

10.2.3 KARTE  

 
Statistična karta je grafični prikaz statističnih podatkov na geografski karti. Karte so najustreznejše orodje za 
vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Kadar so pravilno zasnovane in predstavljene, so več kot 
le dekorativni dodatek k predstavitvi statističnih podatkov. Omogočajo prepoznavanje in poudarjanje prostorskih 
vzorcev, ki iz tabele ali grafikona niso razpoznavni. Če velja, da "slika pove več kot tisoč besed", bi lahko rekli, 
da tudi "karta pove več kot tisoč številk". Karte so dragoceno orodje v postopkih odločanja za strokovno, 
politično in splošno javnost. 

Če je karta dobro zasnovana, jo lahko zlahka razumemo. Na karti lahko prikažemo kateri koli podatek, vendar 
sam prikaz podatkov v prostoru še ne zagotavlja sporočilnosti karte. Absolutne statistične podatke je treba za 
prikaz na kartah preračunati v relativna števila, saj le tako lahko zagotovimo primerljivost med različno velikimi 
prostorskimi enotami. Na statističnih kartah so zato običajno prikazani koeficienti, indeksi, povprečja, različne 
strukture (deleži), kazalniki na 1.000 prebivalcev v regiji ali občini ter tudi preračuni na površino občin. Iz 
legende ob karti mora biti jasno razvidno, kako je treba interpretirati prikazano karto. 
 
Prednosti prikazovanja podatkov s kartami  
 Karte podajajo informacije o prostorski raznolikosti oziroma razporejenosti pojava ter omogočajo primerjavo 

po različno velikih prostorskih enotah. 
 Združujejo in omogočajo prikaz velike količine podatkov (»karte so vredne 1.000 številk in nam prihranijo 

1.000 besed«). 
 Sporočajo določene analitične ugotovitve, ki izhajajo iz podatkov. 

 
Pred izdelavo karte je treba imeti v mislih: 

 Ciljno skupino,  
ki ji želimo podatke prikazati na karti, saj moramo predstavitev temu ustrezno prilagoditi. 

 Vrsto publikacije, 
v kateri bo karta objavljena. 

 Sporočilno vrednost podatkov, 
kjer se vprašajmo, kaj podatki kažejo in kaj želimo uporabniku z njimi sporočiti. 
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 glavne značilnosti podatkov: 
pomembno je, da vemo, koliko spremenljivk lahko prikažemo;  

 način prikazovanja podatkov, 
da bomo glede na vrsto podatkov, ki jih želimo prikazati na karti, uporabili najprimernejšo kartografsko 
metodo oziroma karto;  

 kakovost podatkov: 
preden se odločimo za izdelavo karte, moramo biti prepričani, da imamo na voljo dovolj kakovostnih in 
popolnih podatkov za kartografski prikaz. 
 

Značilnosti dobre karte 

 Dopolnjuje sporočilo, temo ali osrednji del statistične zgodbe (komentarja). 

 Sporočilo podaja jasno in objektivno.  

 Je preprosta oz. ni zahtevna za razumevanje. 

 Usmeri pozornost na najpomembnejše informacije. 

 Podaja pravilno oziroma ustrezno predstavitev podatkov in ni zavajajoča (ne dopušča napačne interpretacije). 

 Ob ustreznih metapodatkih (legenda, naslov, opombe …) je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje 
dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki lahko uporabijo kjerkoli drugje. 

 Pri obliki moramo doseči, da s čim manj sredstvi povemo čim več (manj je več). 
 

10.2.3.1 VRSTE KART, METODE PRIKAZOVANJA PODATKOV 

V kartografiji se za prikazovanje statističnih podatkov uporabljajo tematske karte, ki pojave obravnavajo po 
najrazličnejših prostorskih enotah. Tematska karta poudarja eno, dve, redkeje več samostojnih tematik o 
naravnih ali družbenih pojavih in njihovih medsebojnih odnosih ter njihovo razporejenost v prostoru in času. 
Najpogosteje so podatki prikazani glede na obstoječe administrativne meje (občine, statistične regije, upravne 
enote); obstajajo pa tudi novejši načini t. i. prikazovanja po hierarhičnih mrežah (tj. po kvadratnih celicah 
poljubne velikosti, ki vsebujejo agregirane podatke). 
 
Za izdelavo kartografskega prikaza imamo na voljo več tipov kart oz. metod prikazovanja podatkov na kartah. 
Uporaba ustrezne metode je odvisna od vrste oziroma značilnosti podatkov oziroma pojava. 

 



68 Slogovni priročnik 

 

 

10.2.3.1.1 STATISTIČNA ALI KOROPLETNA KARTA 
 
 Je najpogosteje uporabljen kartografski prikaz, še zlasti pri srednje velikih prostorskih enotah (občine, naselja). 

 Podatki so prikazani ploskovno. 

 Prikazana je s pomočjo senčenja, tj. z barvnimi odtenki ene ali več barv ali praviloma s šrafurami, kadar je 
uporabljena črno-bela tehnika. 

 Stopnja senčenja oz. barvni odtenek odraža intenziteto pojava v posamezni prostorski enoti. 

 Uporablja se izključno za prikazovanje razmerij (deležev, stopenj, gostot), ne pa za prikaz absolutnih 
vrednosti podatkov. 

 Primerna je predvsem za prikaz pojavov, ki so v posamezni prostorski enoti enakomerno porazdeljeni. 

10.2.3.1.2 KARTODIAGRAMI 

 So na kartografsko podlago umeščeni grafikoni (stolpci, strukturni krogi, črtni diagrami). 

 Primerni so za prikaz enega ali več pojavov in izražajo njihova medsebojna razmerja. 

 Skoraj vedno so izdelani v kombinaciji s koropletno karto. 

 Njihova uporaba je omejena na večje prostorske enote (npr. statistične regije), in sicer zato, da je 
zagotovljena čim boljša berljivost kartografskega prikaza. 

10.2.3.1.3 SIMBOLNE KARTE 

 Predstavljajo v prostor umeščene simbole (znake), ki so vezani na lokacijo pojavov v prostoru. 

 Podajajo informacijo o stopnji porazdelitve pojava – o koncentraciji ali razpršenosti pojava. 

 Simboli so lahko različnih barv, oblik, velikosti. 

 Vsak simbol predstavlja diskretno vrednost, običajno za večje število enot (npr. število prebivalcev v mestu). 

 Proporcionalne simbolne karte so primerne za prikaz absolutnih vrednosti. 

 Metoda je uporabna predvsem za večje prostorske enote. 

10.2.3.1.4 TEMATSKA KARTA, IZDELANA NA PODLAGI GEOMETRIČNE METODE 

 Podatki so prikazani na pravilni kvadratni mreži (v obliki hierarhične mreže), ki jo tvorijo celice enakih oblik in 
velikosti. 

 Individualni podatki so agregirani (združeni); vrednosti pojava so predstavljene v celici. 

 Prikaz je neodvisen od administrativnih in funkcionalnih mej. 

 Primerne so za mikro- in makroanalize. 
 

Namigi za izbiro primernega tipa karte: 

 Če želimo na karti prikazati podatke po občinah ali naseljih, izberimo koropletno karto. Zaradi velikega 
števila različno velikih prostorskih enot smo omejeni na prikaz ene spremenljivke. Predstavimo pa lahko 
tako številčne podatke (uredimo jih v razrede) kot opisne podatke (razvrstimo jih v kategorije). 

 Če želimo na karti prikazati večje prostorske enote, npr. statistične regije, lahko izberemo koropletno 
karto, ki jo je mogoče kombinirati s kartodiagramom. Tak kartografski izbor je primeren za prikaz 
večjega števila spremenljivk. 

 

10.2.3.2 PRAVILA ZA IZDELAVO KARTE 

Grafična generalizacija (posplošitev) 

Smiselno je, da grafične podatke poenostavimo, generaliziramo (posplošimo) in s tem dosežemo boljšo, lažjo 
berljivost karte.  
 
Preobremenjenost karte 

Paziti moramo, da karte ne preobremenimo s prikazom prevelikega števila podatkov in informacij. Preveč 
zapletena ali prepolna karta deluje v nasprotju s pravili učinkovitega sporočanja (manj je več). 
 
Format karte 

Od začetka izdelave karte moramo imeti pred očmi končni format karte in medij, v katerem bo karta prikazana. 
Kartografski prikaz mora biti zlahka berljiv, zato mu moramo nameniti dovolj prostora v tiskanih in elektronskih 
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publikacijah. Velja omeniti, da določena strategija oblikovanja karte (na primer glede napisov na karti, izbora 
barv, generalizacije ...), ki je uspešna za določen format, ni nujno uspešna tudi za drugi format. V publikacijah 
manjšega formata so namreč bolj podrobne karte (karte velikega merila, ki prikazujejo npr. občine ali naselja) pri 
posredovanju svoje sporočilnosti lahko manj uspešne. 
 
Oblikovanje razredov 

Primeren izbor razredov je precej zahtevno opravilo. Metode za določanje razredov so:  

 enako veliki razredi (za pravokotno frekvenčno porazdelitev) 

 kvantili, percentili (pravokotna porazdelitev) 

 aritmetično naraščanje (2, 4, 6 …J-porazdelitev z viškom na spodnjem levem delu porazdelitve)  

 geometrijsko naraščanje (2, 4, 8, 16 …J-porazdelitev z izrazitim viškom na spodnjem levem delu 
porazdelitve ter z velikim razponom med nizkimi in visokimi vrednostmi podatkov) 

 standardni odklon (frekvenčno normalno porazdeljeni podatki)  

 inverzna aritmetična metoda (J-porazdelitev z viškom na zgornjem desnem delu porazdelitve) 
 

Pomembno je, da so podatki razdeljeni v razrede tako, da objektivno prikažejo pojav v prostoru. Uporabljeni naj 
bodo tako, da opozorijo tudi na razlike v podatkih, vendar le, če so vrednosti dejanski odraz stanja, in ne, če so 
morebiti le posledica npr. majhnosti občin.  
 

Namigi za oblikovanje razredov 

 Priporočljivo je, da se opremo na neko prelomno vrednost; to je lahko povprečna vrednost ali »ničla«, 
če prikazujemo podatke nad njo in pod njo. 

 Priporočljivo je, da so razredi enako široki, drugače (če torej niso enako široki) mora biti sistem 
razdelitve očiten (takoj viden). 

 Karta naj ima 4–5 razredov (kategorij). 

 Vrednosti razredov v legendi naj bodo urejene naraščajoče, od najnižjih do najvišjih. 

 Razredi naj bodo jasno razmejeni tako, da ne bodo dvoumni (dvoumno razmejitev, kot je  
npr. 100–200, 200–300 itd., nadomestimo s tako: 100–199, 200–299 itd.). 

 Razredi naj se praviloma začnejo zaokroženi na ničlo (npr. 19,9 ali manj; 20,0–24,9; 25,0–29,9;  
30,0 ali več). 

 Razredi naj praviloma zavzamejo vse vrednosti; med njimi ni izpuščenih vrednosti, npr.: 1,0–1,5;  
2,0–2,5; 3,0–3,5 itd.). 

 Manjkajoče podatke na karti označimo na primer s sivo barvo, v legendi pa zapišemo primerno razlago 
(npr.: »ni podatka«). 

 Kadar je vrednost za podatek nič (0), ga uvrstimo v razred z najnižjimi vrednostmi; če ga želimo 
poudariti, ga kažemo kot posebno kategorijo in jo v legendi predstavimo opisno. 

 Če izdelamo karte za daljše časovne vrste podatkov, je smiselno uporabljati enake razrede. 

 Če izdelamo karte za prikaz podatkov po spolu, je smiselno uporabljati enake velikostne razrede, 
razen če se podatki po spolu zelo razlikujejo. 

 

Izbira barve 

 Za primeren izbor barv je osnovno merilo vrsta podatkov, ki jih prikazujemo: 
o Za kvalitativne vrednosti (opisne podatke) uporabljamo več različnih barv. 
o Za kvantitativne vrednosti (številčne podatke) uporabljamo več odtenkov ene barve; pri tem praviloma 

uporabimo svetlejše odtenke za nižje vrednosti, temnejše pa za višje vrednosti. Pri šrafurah (te se 
lahko uporabljajo v črno-beli tehniki tiska) velja, da večje vrednosti pojava prikažemo z gostejšimi 
šrafurami in obratno. Odtenki morajo biti izbrani tako, da omogočajo hitro prepoznavanje vrednosti. 

 
Izbira barv je odvisna tudi od metode prikazovanja; za učinkovito barvanje prostorskih enot v odtenkih ene 
barve uporabimo največ 4–5 razredov. Odtenki, ki jih uporabimo za predstavitev posameznih razredov, se 
morajo med sabo dovolj razlikovati, da omogočajo hitro prepoznavanje vrednosti. Barvne lestvice izberemo 
tako, da za bralca pri interpretaciji niso zavajajoče (izbiro barve prilagodimo vsebini, npr. za gozd zeleno, itd.). 
Za bolj harmoničen (skladnejši) videz karte uporabimo raje svetlejše (pastelne) barve kot temne in se 
izogibajmo kričečih barv. Priporočljivo je, da ne izbiramo takih barvnih kombinacij, ki bi skupinam ljudi z 
motnjami vida oteževale berljivost in razumevanje karte (npr. zaradi barvne slepote se izogibajmo kombinaciji 
rdeče in zelene barve; tako težavo ustrezno rešimo tako, da rdečo barvo zamenjamo z vijolično).  
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10.2.3.3 OBLIKOVANJE KART 

 
Čeprav so grafično oblikovani podatki na karti bistvenega pomena, pa so prav tako pomembni tudi metapodatki; 
to so določene informacije, ki so potrebne za lažje ali pravilno razumevanje teh podatkov. Z njimi uporabnik 
pridobi dodatne informacije. Na karti podatki in metapodatki tvorijo celoto.  
 
Vsebinski elementi dobro pripravljene karte so: 
 
A. naslov 
B. podatki 
C. legenda 
D. statistična znamenja  
E. opombe 
F. vir podatkov 
G. znak za zaščito avtorskih pravic 

 
 

I. NASLOV 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Naslov karte naj nakaže vsebino karte. Izogibati se je treba ponavljanju ali prepisovanju besedila iz legende 
karte v naslov. 

 Če gre za dvojezično objavo, sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče. Angleško besedilo 
naslova lahko pišemo tudi v isto vrstico kot slovensko besedilo in ju ločimo s poševnico (»/«), in sicer  na 
obeh straneh stično, tj. brez presledka. 

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji in b) 
Slovenija, EU-27, države članice OECD.  

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, stanje na dan. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 
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 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej VI. Opomba na karti in pod karto). 

 

Zgledi naslovov kart: 

Kmetijska zemljišča v uporabi, statistične regije, Slovenija, 2009 
Stopnja registrirane brezposelnosti, občine, Slovenija, 2009 
Gostota cestnega omrežja, pomurska statistična regija, 2009 

 
II. ŠTEVILČENJE KART

16
 

Vsako karto praviloma tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na podatke iz posamezne 
karte. To napravimo tako, da zapišemo nad karto, in sicer pred besedilo, ki tvori njen naslov, besedo »Karta« 
(ang. »Map«), vstavimo presledek in zapišemo zaporedno številko. Ta je sestavljena iz številke poglavja in 
zaporedne številke karte znotraj istega poglavja. Sledijo znak za dvopičje, presledek in besedilo naslova. Če se 
besedilo ne členi na poglavja, so karte oštevilčene z zaporednimi številkami (primer: SI).  

 

Zgleda številčenja karte: 

Karta 1: Indeks staranja prebivalstva, Slovenija, 2009 
Map 1: Ageing index, Slovenia, 2009 

 
III. PODATKI 

 Podatki morajo biti členjeni na nižje prostorske ravni (npr. občine, statistične regije). 

 Vrednosti za podatke po prostorskih enotah naj ne bi bile preveč enakomerno porazdeljene, saj sicer na 
karti ne izkazujejo opaznih razlik. 

 Praviloma prikazujemo relativna števila (kazalnike), in ne absolutnih podatkov, saj le tako lahko zagotovimo 
primerljivost po različno velikih prostorskih enotah. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje neki pojav v 
odnosu do drugega pojava; kazalnik pretvori številčne podatke v informacije. 
 

IV. LEGENDA 

Legenda je navodilo za razumevanje ustaljenih, dogovorjenih znakov. Je hkrati seznam simbolov, uporabljenih 
na karti, in njihova razlaga oz. pojasnilo. Vsebuje vse informacije, ki so potrebne za pravilno razumevanje 
podatkov na karti: 

 dodatno razlago za prikazano vsebino (npr. za izražanje razmerja pojavov na karti: % od, med …; % glede 
na Slovenijo; … na 1.000 prebivalcev itd.); 

 razlago za uporabljene barve in barvne lestvice, simbole, merske enote, formule. 

 Priporočljivo je, da seznam simbolov za vrednosti razredov uredimo naraščajoče, od najnižjih do najvišjih. 

 Besedilo v legendi je pisano z malo začetnico in z malimi tiskanimi črkami. 

 Pri dvojezičnih objavah je angleško besedilo od slovenskega praviloma ločeno s poševnico (»/«), in sicer 
stično ter praviloma pisano ležeče. 

 

                    
16 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 

publikacijah  Statističnega urada RS 
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V. STATISTIČNA ZNAMENJA
17

 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlagami) so navedena pod posamezno karto. 
 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj z razlagami je praviloma naveden tudi v začetnem 

delu vsake publikacije, v nekaterih tudi v končnem delu. 
 Angleški prevod razlage statističnega znamenja se piše pod slovenskim besedilom ali v isti vrstici; pri drugi 

obliki zapisa sta besedili ločeni s poševnico (»/«), in sicer stično tj. brez presledka na obeh straneh. 
 

Zgledi navedbe statističnega znamenja:  
- ni pojava 
- no occurence of event 
- ni pojava 
  no occurence of event 
- ni pojava/no occurence of event 

 
VI. OPOMBA NA KARTI IN POD KARTO

18
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je treba vedeti za pravilno razumevanje podatkov na karti. 

 Na karti jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na koncu ustrezne 
enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. S tem načinom zapisa se sicer odmaknemo od pravila v 

Slovenskem pravopisu, a poudarimo vidnost opombe. 
 Če jih je na eni karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: prebivalci

1)
, 

državljani
2)

 …). 
 Če je kart več, začnemo opombe na vsaki karti številčiti od začetka.  
 Na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, pod karto pa po 

naraščajočem vrstnem redu. 
 Opomba pod karto se začenja s številko, zaklepajem, nadaljuje s presledkom in z besedilom opombe ter 

konča s piko. Opomba pod karto ni pisana nadpisano. 
 Angleški prevod besedila opombe, če je ta daljša, zapišemo pod slovenskim besedilom. Če je opomba 

krajša, zapišemo tudi prevod v isti vrstici; v tem primeru vstavimo med besediloma poševnico (»/«), in sicer 
stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. Zaporedna številka opombe je vedno zapisana le pred 
besedilom v slovenščini.  

 Pri oblikovanju pazimo, da z zapisovanjem pojasnil ne pretiravamo in jih ne ponavljamo. 
 

Zgledi opomb: 

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete. 
1) Persons in employment comprising farmers are included. 
1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete. 
    Persons in employment comprising farmers are included. 
1) Stanje 1. 1. 2011./As of 1. 1. 2011. 

 
VII. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)

19
 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod karto je kratko, saj naj vsebuje samo informacijo o »avtorju« 
(ustanovi, npr. SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta vsebuje tudi »spletni naslov« ter »letnico oz. datum 
dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime ustanove (lastnika spletne 
strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod karto, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Pri dvojezičnih publikacijah angleški prevod besedila zapišemo v ležečem 
tisku, in sicer praviloma pod slovenskim besedilom; če nimamo dovolj prostora, ga lahko zapišemo tudi v isti 
vrstici; v tem primeru vstavimo med besedili poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh 
poševne črte.  

 Kadar je karta samostojen izdelek se imena ustanov izpiše s celimi besedami in ne s kraticami. 

                    
17 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

18 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah  Statističnega urada RS. 

19  Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 
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Tu navajamo le nekaj najpogostejših zgledov navedbe virov podatkov pod karto. 
 

Zgledi: 

Vir: Eurostat 
Vira: SURS, GURS 
Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije 
Vira: SURS (Anketa o delovni sili), GURS 
Source: Eurostat (Labour force survey) 
Vira: SURS (ADS), GURS 
Sources: SURS (LFS), SMA  
Viri: SURS (Anketa o delovni sili), Eurostat (Anketa o delovni sili), GURS 
 
Vira: SURS, GURS 
Sources: SURS, SMA 
Vira: SURS, GURS/Sources: SURS, SMA 

 
VIII.  VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD KARTO 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 
IX. SIMBOL ZA ZAŠČITO AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«) 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS); tako 
oznako avtorstva uporabimo na vseh kartah. Enako velja tudi za angleške različice objav; kratice SURS ne 
prevajamo. Simbol s pripisom lastnika avtorskih pravic postavimo v desni spodnji kot karte.  
 

Merilo, usmerjenost karte, prikaz morja so načeloma obvezne sestavine vsake karte, vendar jih na 
tematskih kartah lahko izpustimo, saj za razumevanje vsebine niso bistveni elementi. 

10.2.3.4 KAKO DO KARTE? 

Z izdelavo prikazov podatkov na kartah se na SURS-u ukvarja le manjša skupina sodelavcev na oddelku 
Uredništvo in regionalne statistike, saj večina uslužbencev na uradu nima na voljo programske opreme in 
znanja za izdelavo karte.  
Za pripravo karte je treba pripraviti datoteko v formatu Excel s podatki in s potrebnimi metapodatki (prej 
opisanimi elementi karte). Ta naj bo oblikovana po naslednjih navodilih:  

 V tabeli naj bodo navedeni zapisi za vse prostorske enote, za katere je treba pripraviti karto, tudi tisti, za 
katere je podatek enak nič (0) ali ga ni (npr. »ni podatka«, »ni pojava«). 

 Pri vrednostih za podatke naj bodo po prostorskih enotah poleg imen zapisane tudi šifre prostorskih enot 
(občin, statističnih regij itd.). 

 Za podatkovne vrednosti je zaželeno, da se poda predlog za predvideno razdelitev po razredih. 
 Če bo na karti več vrst podatkov (kartodiagram), je treba označiti, kako naj bodo podatki prikazani (kaj se 

prikaže v podlagi in kaj na grafikonu ter na kakšen način: stolpec ali strukturni krog). 
 Vsebuje naj pripravljeno besedilo za naslov karte in legendo ter za morebitne opombe in vir. 
 Če bo karta dvojezična, mora avtor priskrbeti tudi angleške prevode besedila. 
 Navesti je treba, ali naj se slovenska in angleška karta pripravita ločeno. 
 Navesti je treba format karte in vrsto objave ter medij objave karte. 
 Navesti je treba tehniko tiska (barvna ali črno-bela). 

 

10.2.3.5 KARTE NA SPLETNEM NASLOVU STATISTIČNEGA URADA RS 

Tematska kartografija na spletu 

Na spletnem naslovu Statističnega urada RS (http://www.stat.si/TematskaKartografija/ ) je uporabnikom na voljo 
spletno orodje, ki omogoča pregledovanje, tiskanje in shranjevanje tematskih kart. Dostopna je vrsta vnaprej 
pripravljenih tematskih kart po različnih statističnih področjih in časovnih vrstah.  
 
Ponekod je omogočen tudi dostop do podatkov v tabeli, ki ustreza prikazu pojava na posamezni tematski karti. 
Interaktivni statistični atlas Slovenije 

http://www.stat.si/TematskaKartografija/
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Interaktivni statistični atlas Slovenije je spletno orodje, ki ponuja interaktivno kartografijo. Omogoča prikaz 
izbranih kazalnikov po statističnih regijah in občinah, praviloma v daljših časovnih vrstah. Uporabnik lahko pri 
izbrani vsebini spreminja teritorialno raven prikaza (statistične regije ali občine) in referenčno leto. Pri izboru 
posamezne statistične regije se prikažejo le občine izbrane regije. Pri prehodu z miško čez karto se prikažejo 
podatki, v grafikonu pa je mogoče enostavno poiskati najvišje ali najnižje vrednosti z razvrščanjem glede na 
podatke. 
 
Karte na podatkovnem portalu SI-STAT 

Za prikazovanje podatkov po občinah in statističnih regijah je omogočen izris kart v orodju PX-iMap. Orodje 
omogoča izbiro prikaza posamezne spremenljivke in metodo razvrščanja vrednosti v razrede. Karto in legendo 
je mogoče shraniti v formatu jpg. 
 

10.2.3.6 ZGLEDI DOBRIH KART 

 
 
 Koropletna karta prikazuje gostoto oz. razporeditev turističnih ležišč po občinah. 

 Čeprav podatki niso razdeljeni v enako široke razrede, so razredi razmejeni po sistemu enakomernega 
naraščanja širine razreda. 

 Intenziteta pojava je izražena z barvnimi odtenki (narašča vzporedno z intenziteto barvnih odtenkov). 

 Naslov vsebuje krajevno in časovno opredelitev. 

 Opomba, ki izhaja iz naslova in pojasnjuje vsebino podatkov na karti, je zapisana pod karto. 

 Območja brez turističnih ležišč so na karti prikazana s kategorijo »ni pojava«. 

 Tisočice so zapisane s piko, decimalke pa z vejico. 

 Vir podatkov je izpisan s celimi besedami, in ne s kraticami, ker je karta objavljena kot samostojen izdelek 
(če bi v navedbi vira uporabili kratice, bi manjkala razlaga za pomen kratic). 
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 Angleška različica slovenske karte 1 je izdelana po enakih pravilih; od slovenske se razlikuje le po zapisu 
tisočic (te v angleškem jeziku zapišemo z vejico) in po zapisu decimalk (v angleščini s piko). 
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 Kartodigram prikazuje dva kazalnika: 
o razporeditev kmetijskih zemljišč v uporabi po posameznih statističnih regijah; 
o kmetijska zemljišča v uporabi po vrsti rabe znotraj vsake regije posebej (njive, trajni nasadi in travniki). 

 Dvojezična karta je opremljena z angleškimi prevodi slovenskega izvirnika; ti so napisani vrstico pod 
slovenskim besedilom. 

 Naslov je kratek, jedrnat in povzema vsebino karte; obsega vsebinsko, krajevno in časovno sestavino 
(komponento). 

 Legenda pojasnjuje uporabljene simbole za opis vsebine na karti: 
o prikaz % kmetijskih zemljišč v uporabi po statističnih regijah temelji na razdelitvi vrednosti v enako 

široke razrede; ti so prikazani z odtenki ene barve; 
o za prikaz vrste rabe so uporabljeni različni barvni odtenki (vijolična, zelena, modra); 
o zaradi natančnejše opredelitve prostorske primerjave pojava je v oklepaju, uporabljeno krajevno pojasnilo. 

 Nekateri podatki o vrsti rabe so manj natančne ali nenatančne ocene, zato so označeni z ustreznima 
statističnima znamenjema. 

 Razlaga statističnih znamenj je zapisana pod karto.  

 Legenda je opremljena tudi z opombo o podatkih; razlaga pomena opombe je napisana pod karto. 

 Pod opombami sta navedena vira, in sicer sta zapisana s kraticami, saj je karta del publikacije, ki vsebuje 
seznam kratic z njihovo razlago. 

 

10.2.4 BESEDNI OBLAKI 

 
Besedni oblak je učinkovit in nazoren način vizualizacije, pri kateri je utežen seznam besed prikazan v obliki 
oblaka. Velikost črk posamezne besede (lahko tudi barva) odraža velikost pojava ali pogostost (frekvenco) 
pojavljanja istih besed. Seznam besed v besednem oblaku je lahko urejen po abecedi ali naključno. 
 
Prikaz v obliki besednega oblaka uporabimo predvsem takrat, kadar želimo poudariti najvišje vrednosti pojava 
(npr. najpogostejše besede, najvišje vrednosti podatkov). Najpogosteje se uporablja za predstavitev vsebine 
članka, spletne strani, za prikaz pogostosti ključnih besed (oznak), ki jih uporabniki dodeljujejo vsebinam na 
spletu, za prikaz priljubljenosti iskanih pojmov ali pa za predstavitev statističnih pojavov.  
 

10.2.4.1 NEKATERE VRSTE BESEDNIH OBLAKOV 

 Prikaz statističnih podatkov (pojavov)  
V besednem oblaku te vrste so z velikostjo črk, lahko tudi z barvami besed grafično ponazorjene velikost in 
izbrane značilnosti pojava. V besednem oblaku »Najpogostejša imena« so na primer imena prikazana tako, da 
večje črke povejo, da je prikazano ime pogostejše, manjše črke pa, da je ime manj pogosto. Razlikovanje med 
moškimi in ženskimi imeni ponazarja barva črk. Uporabnik na nazoren način prepozna, katera moška in katera 
ženska imena so (naj)pogostejša. Tako, na tak način lahko prikažemo številne statistične podatke, npr. države 
po številu prebivalcev, občine po gostoti naseljenosti, najpogostejša imena prebivalcev države, statistične regije 
po velikosti BDP ipd.  
 

 Prikaz ključnih besed izbranega besedila  
V besednem oblaku te vrste je grafično prikazan utežen seznam besed, ki prikazuje pogostost (frekvenco) 
pojavljanja besed v kakem besedilu, na primer v strokovnem ali poljudnem članku; velikost črk posamezne 
besede je sorazmerna z njeno številčnostjo oz. pogostostjo pojavljanja v besedilu (članku). S številčnejšim 
pojavljanjem beseda pridobi na pomenu in s tem tudi na prikazani velikosti. Z besednim oblakom lahko v obliki 
vizualizacije posredno (a zelo nazorno) pokažemo, katerim vsebinam se je avtor besedila največ posvečal. 
 

 Oblak oznak za vsebine na spletu 
V besednem oblaku te vrste je grafično prikazan seznam najbolj priljubljenih ključnih besed, s katerimi 
uporabniki označujejo vsebine na spletu (zapisi, fotografije, video vsebine itd.). Označevanje s ključnimi 
besedami je značilno predvsem za razne spletne skupnosti, saj uporabnikom omogočajo, da sodelujejo pri 
označevanju vsebin različnih avtorjev. Uporabniki lahko nato vsebine iščejo in pregledujejo po seznamu teh 
ključnih besed. Besede v oblaku oznak so običajno opremljene s hiperpovezavami. 
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10.2.4.2 ZNAČILNOSTI BESEDNIH OBLAKOV 

Orodja, s pomočjo katerih uporabnik izdela besedni oblak, omogočajo izbiro različnih oblikovnih možnosti: 

 izbiro jezika (pomembno zaradi posebnih črk v abecedi posameznega jezika ter zaradi izločevanja 
najpogostejših veznikov, v slovenščini npr. in, pa, ter, med ...); 

 izbiro sloga pisave; 

 določitev videza: 
o izbor različnih barv, 
o določitev usmerjenosti besedila (navpično, vodoravno, kombinirano), 
o določitev oblike besednega oblaka (zaobljen, ostrih linij), 
o sortiranje besed (npr. abecedno, naključno), 
o izdelava naprednih besednih oblakov po meri uporabnika. 

 

10.2.4.3 OBLIKOVANJE BESEDNIH OBLAKOV 

Elementi dobro pripravljenega besednega oblaka so: 
 
A. naslov 
B. besedni oblak (podatki - besede) 
C. opombe 
D. vir podatkov 
 
Zgled: 
 
Naslov besednega oblaka 

 
  

1) Opomba. 
Vir: 

 
I. NASLOV besednega oblaka 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Naslov naj nakaže vsebino besednega oblaka. 

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev (če prikazujemo podatke). 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan (če prikazujemo 
podatke). 

 V primeru dvojezične objave sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče. Angleško besedilo 
naslova lahko pišemo tudi v isto vrstico kot slovensko; v tem primeru ju ločimo s poševnico (»/«), in sicer 
stično na obeh straneh presledka. 
 

II. ŠTEVILČENJE besednega oblaka 

Vsak besedni oblak praviloma tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na vsebino iz 
posameznega besednega oblaka. To napravimo tako, da zapišemo nad besedni oblak, in sicer pred besedilo, ki 
tvori njegov naslov, besedo »Besedni oblak« (ang. »Word cloud«), vstavimo presledek in zapišemo zaporedno 
številko. Ta je sestavljena iz številke poglavja in zaporedne številke besednega oblaka znotraj istega poglavja.  

© SURS 



78 Slogovni priročnik 

 

 

Sledijo znak za dvopičje, presledek in besedilo naslova. Če se besedilo ne členi na poglavja, so besedni oblaki 
oštevilčeni z zaporednimi številkami (primer: SI).  

 

Zgled številčenja besednega oblaka: 

Besedni oblak 1: Najpogostejša imena, Slovenija, 1. 1. 2010 
Word cloud 1: The most common names, Slovenia, 1. 1. 2010 

 
III. BESEDNI OBLAK – podatki 

Pred izdelavo besednega oblaka moramo razmisliti o ciljni skupini in sporočilni vrednosti podatkov in se 
vprašati, kaj podatki kažejo in kaj želimo uporabniku z njimi sporočiti. Vsi podatki niso primerni za prikaz v 
besednem oblaku. Izdelan mora biti pravilno oziroma ustrezno, da ga uporabniki ne razumejo narobe. 
Pomembna oblikovna zakonitost, ki jo treba upoštevati tudi pri izdelavi tega prikaza je »manj je več«. 
 
Kadar v dvojezični objavi ne moremo uporabiti enega oblaka (prikaz ključnih besed izbranega besedila), 
moramo izdelati dva – enega z angleškimi besedami in drugega s slovenskimi. 

 
IV. OPOMBA V BESEDNEM OBLAKU IN POD NJIM 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v besednem oblaku. 

 V besednem oblaku jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na koncu 
ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. S tem načinom zapisa se sicer odmaknemo od pravila v 

Slovenskem pravopisu, a poudarimo vidnost opombe. 

 Če jih je v enem besednem oblaku več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Če je besednih oblakov več, začnemo opombe v vsakem besednem oblaku številčiti od začetka.  

 Opomba pod besednim oblakom se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom ter z 
besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod besednim oblakom ni pisana nadpisano. 

 Angleški prevod besedila opombe, če je ta daljša, zapišemo pod slovenskim besedilom. Če je opomba 
krajša, zapišemo tudi prevod v isti vrstici; v tem primeru vstavimo med besediloma poševnico (»/«), in sicer 
stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. Zaporedna številka opombe je vedno zapisana le pred 
besedilom v slovenščini.  

 Pri oblikovanju pazimo, da z zapisovanjem pojasnil ne pretiravamo in jih ne ponavljamo. 
 

Zgleda opombe pod besednim oblakom:  

1) Stanje na dan 1. 1. 2012. 

1) As of 1. 1. 2012. 

 
V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO) 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod besednim oblakom je kratko, saj naj vsebuje samo informacijo o 
»avtorju« (ustanovi, npr. SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta vsebuje tudi »spletni naslov« ter »letnico oz. 
datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime ustanove (lastnika 
spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod besedni oblak, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Pri dvojezičnih publikacijah angleški prevod besedila zapišemo v ležečem tisku, 
in sicer praviloma pod slovenskim besedilom; če nimamo dovolj prostora, ga lahko zapišemo tudi v isti vrstici; v 
tem primeru vstavimo med besedili poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh poševne črte.  

 
Tu navajamo le nekaj najpogostejših zgledov navedbe virov podatkov pod besednim oblakom. 

Zgledi navajanja virov pod besednim oblakom: 

Vir: SURS 
Source: SURS 
Vira: SURS, MNZ 
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VI. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD BESEDNIM OBLAKOM 

Najprej navedemo opombe in nato vire. 
 

10.2.4.4 IZDELAVA BESEDNIH OBLAKOV 

Svetovni splet ponuja več orodij, ki omogočajo izdelavo besednih oblakov. Na SURS-u običajno uporabljamo 
orodje Wordle; na voljo nam je brezplačno dostopno na spletnem naslovu http://www.wordle.net/.  
 
Predlagamo, da se avtorji za pripravo in izdelavo te vizualizacije posvetujejo z oddelkom Uredništvo in 
regionalne statistike. 

http://www.wordle.net/
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11 OBJAVLJANJE STATISTIČNIH PODATKOV IN INFORMACIJ 

 

11.1 NAPOVED OBJAV STATISTIČNIH PODATKOV IN KOLEDAR OBJAV 

 
Vsaka objava statističnih podatkov mora biti napovedana v skladu z načrtom publiciranja; ta je del METIS-a 
(metapodatkovnega repozitorija). Aktivnost vključuje: napovedovanje objav, potrjevanje objav, objavljanje na 
napovedani dan ob napovedani uri, vodenje evidenc o (pred)naročnikih na statistične objave, obveščanje 
uporabnikov o objavah, zagotavljanje enakega dostopa za vse, upravljanje predhodnega dostopa do podatkov, 
upravljanje popravljanja napak v objavah, upravljanje revidiranja podatkov in odpošiljanje objav naročnikom. 
Napovedi izidov posameznih naslovov publikacij ter datume izidov in spletnih objav objavljamo v rubriki 
Napovedane objave na spletni strani Statističnega urada.  
 

11.2 VRSTE OBJAV PODATKOV 

 
Poslanstvo slovenske državne statistike je, da zagotavlja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu 
in javnosti kakovostne, pravočasne, časovno in krajevno primerljive ter mednarodno primerljive podatke o 
stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem ter socialnem področju in na področju okolja in naravnih 
virov. Z izkazovanjem statističnih podatkov in informacij želimo pokazati in poudariti pomembnost svojega dela 
ter spodbuditi poročevalske enote za nadaljnje posredovanje podatkov. 
  
Podatke objavljamo v različnih vrstah objav in različnih medijih. Najosnovnejša delitev objav je delitev na tiskane 
in elektronske publikacije ter objave podatkov v podatkovnih bazah. Podatke objavljamo tudi v različnih 
interaktivnih spletnih orodjih. Za posamezno vrsto objave je treba upoštevati vsebinska in tehnična priporočila in 
navodila, ki veljajo za to vrsto objave. Pri pripravi objav je smiselno upoštevati stopnjo avtomatizacije procesa in 
temu ustrezno prilagoditi vsebinske elemente in tehnične postopke objavljanja. Glede na ciljno skupino 
uporabnikov in namen objave je treba pripraviti ustrezne vsebinske elemente objave in jih učinkovito, razumljivo, 
jasno in zanimivo predstaviti ter objaviti.  
 
Pri objavljanju je treba upoštevati načelo dvojezičnosti. Praviloma vse publikacije izdajamo v slovenski in 
angleški različici.  
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12 VRSTE PUBLIKACIJ 

 
Statistični urad objavlja podatke v naslednjih publikacijah in podatkovnih bazah: 

 osnovne tiskane publikacije: Statistični letopis, Slovenija v številkah, Pomembnejši statistični podatki o 
Sloveniji, publikacije iz zbirke Statistične informacije;  

 osnovni elektronski zbirki publikacij: Prva objava (PO), Elektronska objava (EO); 

 večtematske, promocijske, poljudne tiskane publikacije: Slovenske regije v številkah, Slovenske 
občine v številkah, Statistični portret Slovenije v EU, publikacije iz zbirke Brošure; 

 elektronska interaktivna publikacija: Slovenske občine v številkah; 

 druge publikacije in druge zbirke publikacij: Metodološka gradiva, Klasifikacije, Razvojna vprašanja 
statistike, Posebne publikacije, Priložnostne publikacije (npr. 60 let slovenske statistike), Popisne 
publikacije, Metodološki priročniki; 

 interaktivna spletna orodja: Interaktivni statistični atlas Slovenije, Tematska kartografija, Imena in priimki, 
Krajevna imena, Prebivalstvena piramida, Rojstni dnevi, Prebivalstvena ura, Kalkulator osebne inflacije;  

 podatkovne baze: SI STAT (tukaj so objavljene tabele v formatu PC-Axis). 
 
 
 

12.1 PRVA OBJAVA (PO) – TIP STATISTIČNE PUBLIKACIJE IN NASLOV ZBIRKE  

12.1.1 NAMEN IN SPLOŠEN OPIS PUBLIKACIJE 

 
Gre za elektronsko spletno publikacijo. Publikacije iz zbirke Prva objava (PO) so najpomembnejše in 
najodmevnejše objave, s katerimi Statistični urad RS sporoča prve in bistvene izsledke statističnih raziskovanj. 
V prvi objavi se – kot pove ime – vsak najnovejši podatek objavi prvič, vendar pa se v tej publikaciji ne objavijo 
vsi taki podatki, temveč le najpomembnejši in običajno podatki na najvišji ravni podrobnosti (prostorski, 
klasifikacijski). PO je namenjena za obveščanje splošne in strokovne javnosti ter medijem, zato mora biti 
besedilo napisano tako, da ga uporabniki, zlasti novinarji, lahko tudi neposredno uporabijo.  
 
PO vsebuje komentar, tabele in (ali) grafikone. Uporabnikom sta na spletnih straneh stat.si na voljo dve 
jezikovni različici – slovenska in angleška – in sicer v obliki, namenjeni za zaslonsko pregledovanje, in v obliki, 
namenjeni za tisk.  
 
Viri podatkov so administrativni in drugi viri podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo Statistični urad RS, pooblaščeni 
izvajalci državne statistike in druge ustanove. 
 

12.1.2 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 

 Naslov 

 Povzetek  

 Komentar  

 Tabele, grafikoni, karte 

 Priponke s tabelami in daljšimi komentarji (neobvezno) 

 Standardne povezave do povezanih vsebin: Metodološka pojasnila, Pomembnejše statistične podatke o 
Sloveniji, Koledar objav, Statistična in druga znamenja; lahko pa tudi na podatkovno bazo SI-STAT, 
Standardna poročila o kakovosti 

 Metodološko opozorilo (neobvezno) 
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12.1.3 RAZMISLEK O ZASNOVI VSEBINE 

 
Učinkovita PO poda zgodbo o pojavu s pomočjo podatkov. O njeni zgradbi je smiselno dobro razmisliti, saj je 
ključno, da statistična zgodba pri uporabnikih vzbudi zanimanje za obravnavano vsebino. Kako? Že zanimiv 
naslov ali dober grafični prikaz podatkov lahko pritegneta pozornost uporabnika, rednega ali potencialnega. 
Naslovu sledi povzetek. Kateri podatek naj bo izpostavljen v povzetku? Pomagajmo si tako, da si odgovorimo 
na vprašanje: 'S katerim podatkom lahko pri uporabnikih vzbudimo zanimanje, da bodo brali naprej?'  
 
Statistična zgodba mora biti razumljiva, jasna, zanimiva. Ali je taka, je dobro preizkusiti, na primer tako, da 
prosimo sodelavca, naj jo prebere in nam pove svoje mnenje. Sporočila, objavljena na svetovnem spletu, 
morajo biti kratka in posredovana na zanimiv način. Današnja družba namreč želi informacije, ki so takoj 
uporabne in preproste za razumevanje.  
 
PO naj bo sestavljena iz tabelaričnega in (ali) grafičnega prikaza podatkov ter iz učinkovitega komentarja. 
Vsebuje naj le eno ali dve preprosti tabeli in (ali) grafikon(a) in (ali) karto. Če vsebina zahteva obsežnejše 
gradivo (grafične in tabelarične predstavitve ter daljši komentar), ga je smiselno objaviti v priponki. 
 

12.1.4 NASLOV PUBLIKACIJE IZ ZBIRKE PRVA OBJAVA 

 
Naslov za PO se (praviloma) prevzame iz METIS-a (metapodatkovni repozitorij); tam so poleg drugega 
navedeni tudi naslovi vseh napovedanih prvih objav, zato je treba naslov PO-ja oblikovati že ob načrtovanju 
objav za naslednje leto.  
 

 Naslov posamezne prve objave naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Povzame naj bistvo objave in ni nujno, da je naslov raziskovanja.  

 Vsebuje krajevno opredelitev: Slovenija, EU-27. 

 Vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. 

 Praviloma vsebuje navedbo statusa podatkov – začasni ali končni
20

. Način zapisa je naveden v »Zgledih«. 
 

Zgledi: 

Turizem, Slovenija, januar 2010 – začasni podatki  
Tourism, Slovenia, January 2010 – provisional data 
Rastlinska pridelava, Slovenija, 2009 – končni podatki 
Četrtletni nefinančni sektorski računi, Slovenija, 4. četrtletje 2009

21
  

 

12.1.5 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE KOMENTARJA 

 
Podrobna navodila in priporočila za pisanje komentarja so v poglavjih »Statistična zgodba« in »Učinkovit 
komentar«. 
 

 Komentar naj bo zanimiv, jasen, razumljiv, logičen in preprost.  

 Biti mora tudi nevtralen oziroma nepristranski. 

 Posnemajte novinarski slog pisanja tako, da gradite besedilo v obliki t. i. 'inverzne piramide': 
najpomembnejše izsledke predstavite na začetku, nadaljujte pa z dodatnimi in manj pomembnimi 
informacijami. Uporabniki, še zlasti tisti na svetovnem spletu, namreč hitro izgubijo zanimanje, in tudi zato 
morajo biti najpomembnejše informacije zapisane na začetku. 

 Stavki naj bodo raje krajši kot predolgi in brez nepotrebnih besed (mašil). 

 V povzetku – ta sme obsegati največ 180 znakov – navedite le najpomembnejši izsledek raziskovanja, in 
sicer s čim manj številkami. Je najpomembnejši element besedila, saj uporabnika pritegne ali pa odvrne od 
nadaljnjega branja.  

 Komentirajte le ključne podatke, izsledke raziskovanja. 

                    
20 Glej: Navodilo o revidiranju podatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije. 

21  Glej: Navodilo o revidiranju podatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije. V objavah s področja nacionalnih računov status 
podatkov ni določen. 
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 Med podatki izberite do največ 7 ključnih sporočil in ne komentirajte vsakega podatka (npr. po zaporedju iz 
klasifikacije).  

 Uporabite podnaslove oziroma tematske naslove; ti naj uvedejo vsako posamezno temo ali ključno 
sporočilo in opišejo trend gibanja (npr. cen). 

 Odstavki naj bodo kratki in naj predstavijo po eno temo. 

 Osredotočite se na podatke, ki najbolj izstopajo (najvišji dvig ali upad). 

 Komentarju ključnih mesečnih podatkov naj sledi komentar ključnih letnih podatkov; ne pišite izmenoma 
stavek komentarja mesečnih podatkov in stavek komentarja letnih podatkov – razen, če za to ne obstaja 
poseben razlog. 

 Besedilo je treba zapisati v ustreznem slovničnem času. Če na primer opisujete, kakó praviloma poteka 
kakšen postopek, kakšno raziskovanje, uporabite sedanjik, če pa poročate o že opravljenem posameznem 
raziskovanju in njegovih izsledkih, pa preteklik. 

 Strokovne izraze (termine) v komentarju poenostavite ali se jim izognite. Besedilo naj bo razumljivo, tudi če 
uporabnik ne pozna definicij.  

 

12.1.6 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V KOMENTARJU 

 
Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  

 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 
vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 
decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 
decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  

 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 
ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 
za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 
'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3).  

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku vejica (12,000).  
 

12.1.7 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL, GRAFIKONOV IN KART 

12.1.7.1 SPLOŠNO 

Podrobna navodila in priporočila za pripravo tabel, grafikonov in kart so v poglavju »Predstavitev statističnih 
podatkov«. 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 
prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 
in grafikonu ter na karti.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 V tabeli, grafikonu in karti naj bodo predstavljeni in povezani s komentarjem le najpomembnejši izsledki iz 
statističnega raziskovanja. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjer koli drugje. 
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I. NASLOVI 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Naslov tabele, grafikona, karte naj nakaže vsebino ali povzame besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu 
tabele oziroma v legendi in na oseh grafikona, v legendi karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali 
prepisovanju besedila iz čela in iz glave tabele ter legende in z osi grafikona v naslov. 

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) Slovenija, EU-27, države članice OECD; če gre za prikaz 
podatkov na ravneh, nižjih od nacionalne, tudi b) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. Navajanje 
časovne opredelitve ni potrebno, kadar se predstavljeni podatki nanašajo na več let in je to razvidno iz čela 
ali iz glave tabele. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali %, itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opombe). 

 

Zgledi: 

Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija, april 2010 
Population by age groups and sex, Slovenia, 1 January 2012 
Teritorialne enote in hišne številke, statistične regije, Slovenija

22
 

 

II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA
23

 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so navedena pod posamezno tabelo, grafikonom, 
karto.  

 Seznam statističnih in drugih znamenj z razlago lahko uporabniki prikličejo s klikom iz vsake objavljene PO 
na spletni strani. 

 

Zgleda:  

- ni pojava  
- no occurence of event 

 

III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE
24

 

 Za zapis merskih enot in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji obliko: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan naslednjo obliko: 1. 1. 2010  
o za indekse obliko: V 2010 in  V–VI 2010  
                                     V 2009      I–III 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.) 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK. 

 

                    
22 Časovna opredelitev v naslovu ni potrebna, ker so podatki v tabeli prikazani za več let, kar je razvidno iz glave tabele. 

23  Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

24 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 
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IV. OPOMBA
25

 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na koncu 
ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Če je tabel, grafikonov ali kart več, začnemo opombe v vsaki predstavitvi podatkov številčiti od začetka.  

 V tabeli, grafikonu ali na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj 
navzdol, pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 

 Opomba pod tabelo, grafikonom ali karto se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom 
in z besedilom opombe ter konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 

Zgleda: 

1) Stanje na dan 1. 1. 2012.  
1) As of 1. 1. 2012. 

 

V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
26

 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom, karto je kratko, saj naj vsebuje samo 
informacijo o »avtorju« (ustanova, npr.: SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta tudi »spletni naslov« ter 
»letnico oz. datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime 
ustanove (lastnika spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikon, karto, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike.  

 

Zgledi: 

Vir: SURS 
Vira: MKGP, SURS 
Source: SURS 

 

VI. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELO, GRAFIKONOM ALI KARTO 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 

VII. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)
27

 

Zaščita avtorskih pravic je ponazorjena s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). 
Uporabimo ga pri vseh grafikonih in kartah.  

 Pri grafikonih, izdelanih s pomočjo uporabniškega programa WebCMS, se simbol pripiše samodejno desno 
spodaj ob legendi.  

 Pri grafikonih, ki jih pripravi avtor sam s programom Excel, pa mora simbol dodati avtor sam, in sicer v desni 
spodnji kot v območje grafikona – vendar ne čez podatke

28
.  

 Na karti je simbol v desnem spodnjem kotu karte. 
 

                    
25 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 

publikacijah Statističnega urada RS. 

26 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 

27 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu 
RS. 

28 Kreiranje simbola © v dokumentih (Word, Excel): držimo tipko Alt in odtipkamo 0169. 
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VIII.   ŠTEVILČENJE TABEL, GRAFIKONOV IN KART
29

 

 
Vsako tabelo, grafikon, karto praviloma tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na podatke iz 
posamezne tabelarične ali grafične predstavitve.  
V aplikaciji WebCMS je številčenje tabel in grafikonov samodejno; preveriti je treba pravilnost zaporedja. Karte 
avtor oštevilči sam; številčenje je del naslova. 
  

Zgledi: 

Tabela 1: Turizem, Slovenija, januar 2010  
Table 1: Tourism, Slovenia, January 2010 
Grafikon 1:  
Chart 1:  
Karta 1:  
Map 1:  

12.1.7.2 TABELE 

Tabele so najpogostejši element statističnih objav. Z njimi lahko predstavimo kateri koli izbrani pojav, ki ga s 
podrobnimi podatki v tabeli lahko zelo razčlenimo in natančno analiziramo, z okleščenimi podatki v tabeli pa 
posplošimo in poenostavimo. Dobro pripravljene in pregledne tabele podajo na učinkovit način vrsto informacij, 
za kar ne potrebujejo dodatnih pojasnil v komentarju. Pripravljene morajo biti tako, da od uporabnika ne 
zahtevajo veliko časa, da jih razume (enostavne tabele mora uporabnik razumeti v desetih sekundah). Njihova 
prednost je tudi v tem, da jih uporabniki v celoti lahko objavijo drugje, če so opremljene z vsemi metapodatki 
(naslov, vir, opombe, statistična znamenja).  

 
Vsebina 

 V tabelah prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
 

Oblika 

 Tabela naj bo čim bolj »čista« in minimalističnega videza; brez nepotrebnega besedila. 

 Podatki naj bodo strukturirani tako, da je omogočena njihova primerjava z branjem po stolpcu navzdol. 
Primer: imena statističnih regij so navedena v čelu tabele, podatki za posamezno statistično regijo so v 
stolpcu. 

 Podatki naj bodo prikazani po kronološkem redu (časovne vrste) ali po ravneh katere od standardnih 
klasifikacij. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za 
ženske. 

 Če predstavljamo podatke v večjem številu tabel, je smiselno, da so vse enotno oblikovane. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko 
lažje berljivi. 
 
Glava tabele 

 Glava tabele vsebuje razlago za vsebino stolpcev. 

 Zaseda prvo vrstico v tabeli. 

 Besedilo glavne ravni
30

 se začne z veliko začetnico. 

 Besedilo podrejene ravni
31

 se praviloma začne z malo začetnico. 

 Besedilo nadaljujemo z malimi tiskanimi črkami in ga vedno sredinsko poravnamo. 

                    
29 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 

publikacijah Statističnega urada RS. 

30 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

31 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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 Mesto zapisa merskih enot: 
o nad tabelo desno: kadar velja enaka merska enota za vse podatke v tabeli; 
o v glavi tabele: samostojno v polje pod spremenljivko (brez oklepaja), na katero se nanaša, 

ali zraven imena spremenljivke (v oklepaju); 
o v čelu tabele: zraven imena spremenljivke v oklepaju. 

 
Čelo tabele 

 Čelo tabele vsebuje razlago vsebine vrstic. 

 Zaseda prvi stolpec v tabeli. 

 Besedilo glavne ravni
32

 se začne z veliko začetnico.  

 Besedilo podrejene ravni
33

 se začne z malo začetnico; zamaknemo ga za dve mesti. Ko glavno raven 
razčlenimo na podrejene ravni, praviloma ne vstavimo dvopičja. 

 Zapis besedila nadaljujemo z malimi tiskanimi črkami in ga poravnamo levo. 

 Pri prikazu podatkov po teritoriju (statistične regije, države članice EU, države članice OECD) naj bodo 
poimenovanja teritorialnih enot navedena v čelu tabele, podatki za posamezno enoto pa v vrstici. 

 
Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3). V WebCMS deluje to samodejno; v tabelo v formatu Excel se podatki vnesejo brez ločil. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). 

 V tabeli polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s statističnima 
znamenjema za »ni pojava« ali »ni podatka«. 

 

12.1.7.3 GRAFIKONI 

Grafikoni so predstavitve statističnih pojavov, pri katerih so podatki preslikani v različne simbole: stolpce, linije, 
kroge idr. Običajno so izdelani v obliki eno- ali dvorazsežnostnih slik; zgled prvih so t. i. tortni grafikoni, zgled 
drugih pa stolpčni in linijski grafikoni.  
V grafikonih sicer običajno lahko prikažemo manj podatkov kot v tabelah. Prednost grafikonov je v tem, da z 
njimi poenostavimo kompleksnost statističnih pojavov; podatki so prikazani na zgoščen način, zato uporabnik iz 
take predstavitve lažje razbere osrednje sporočilo, včasih pa dobi celo informacije, ki jih ne pričakuje 
 

Vsebina 

 V grafikonih prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje).  
 

Oblika 

 Podatki v grafikonu so razvrščeni po velikosti (od največje do najmanjše vrednosti) ali po logičnem zaporedju. 

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; če grafikon predstavlja 
samo enovrstne podatke, ni potrebna. 

 Stolpčni grafikon naj bo obrnjen tako, da bo omogočena primerjava podatkov z branjem po stolpcih navzdol.  

 V tortnem grafikonu so izseki (podatki) urejeni po velikosti, začenši z največjim ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju (če kategorija 'drugo' predstavlja največjo vrednost, je lahko na zadnjem, in ne na prvem 
mestu). 

 Razporeditev deležev na tortnem grafikonu se v primerjavi z urno številčnico začne na mestu za 15. uro, ker tako 
določa uporabniški program. Sicer velja priporočilo, da se razporeditev deležev začne na mestu za 12. uro. 

 Izseke v krogu pri tortnem grafikonu je priporočljivo označiti z njihovimi dejanskimi vrednostmi, lahko tudi z 
besedilom. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 

                    
32  Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

33  Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3). Uporabniški program WebCMS v angleškem jeziku tega ne omogoča. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). Uporabniški program WebCMS v angleškem jeziku tega ne omogoča. 

 
 

12.1.7.4 GRAFIKONI KOT SLIKE 

 
Uporabniški program WebCMS omogoča objavo črtnih, tortnih, stolpčnih, paličnih ter stolpčno-črtnih grafikonov. 
Za vse ostale vrste grafikonov mora avtor pripraviti grafikon v formatu Excel in ga shraniti kot sliko (jpg., png.) 
ter jo vnesti v aplikacijo. Oblika teh grafikonov naj bo v čim večji meri prilagojena obliki grafikonov, ki jih 
samodejno ustvari uporabniški program WebCMS. Avtor naj: 

 Uporabi modro oziroma odtenke modre barve. 

 Odstrani odvečne elemente, ki jih samodejno ustvari čarovnik za izdelavo grafikonov (odstrani ozadje in 
okvirčke legend, posvetli in posivi mrežne črte, premakne legendo na ustreznejše mesto itd.). 

 Doda znak za zaščito avtorskih pravic. 

 Oštevilči grafikon(e) (številčenje je del naslova). 
 
 

12.1.7.5 KARTE 

Statistične karte so najustreznejše orodje za vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Omogočajo 
prepoznavanje in poudarjanje prostorskih vzorcev, ki iz tabelarične in grafične predstavitve podatkov morda niso 
razpoznavni.  
 
Absolutne statistične podatke je treba za prikaz na kartah preračunati v kazalnike (relativna števila), saj tako 
zagotovimo primerljivost med različno velikimi prostorskimi enotami. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje 
neki pojav v odnosu z drugim pojavom. 
 
Podatki morajo biti členjeni na nižje teritorialne ravni (npr. statistične regije, občine itd). 
 
Karte izdela za to odgovorna oseba na Uredništvu in regionalnih statistikah. Avtor mora naročiti izdelavo karte in 
zagotoviti ustrezne podatke in metapodatke v datoteki v formatu Excel. Ta naj bo oblikovana po naslednjih 
navodili: 

 V datoteki naj bodo navedeni zapisi za vse prostorske enote, za katere je treba pripraviti karto, tudi tisti, za 
katere je podatek enak nič (0) ali ga ni (npr. »ni podatka«, »ni pojava«). 

 Pri vrednostih za podatke naj bodo za prostorske enote poleg imen zapisane tudi šifre prostorskih enot 
(občin, statističnih regij itd.). 

 Za podatkovne vrednosti je zaželeno, da se poda predlog za predvideno razdelitev po razredih. 

 V primeru, da bo na karti več vrst podatkov (kartodiagram), je treba označiti, kako naj bodo podatki 
prikazani (kaj se prikaže v podlagi in kaj na grafikonu ter na kakšen način: stolpec ali strukturni krog). 

 Datoteka naj vsebuje pripravljeno besedilo za naslov karte in legendo ter za morebitne opombe in vir. 

 Za angleško različico karte je treba posredovati tudi angleške prevode besedil. 

 Izdelovalcu je treba sporočiti, kakšna bosta format karte in vrsta oziroma medij objave karte (dve jezikovno 
ločeni karti za PO). 

 

12.1.8 METODOLOŠKA POJASNILA 

 
Metodološka pojasnila veljajo za več publikacij; objavljena so na spletni strani, od koder je določena povezava 
na posamezne prve objave. Ko pride do novosti je treba metodološka pojasnila osveževati. Za nove publikacije 
iz zbirke Prva objava je treba pripraviti pripadajoča metodološka pojasnila. 
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12.1.9 METODOLOŠKO OPOZORILO 

 
Metodološko opozorilo se pripravi le, če se spremeni metodologija, in samo prvič, torej ob nastopu spremembe. 
Besedilo naj bo oblikovano tako, da je v nekaj vrsticah opisano v čem se ta objava razlikuje od prejšnje. V 
skladu z Navodilom o revidiranju podatkov na SURS

34
 je treba ob objavi začasnih podatkov v metodološkem 

opozorilu navesti datum (predviden datum) objave končnih podatkov. 
 

12.1.10 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI POSAMEZNE PRVE OBJAVE 

 
1. Vse objave so za letno dni vnaprej določene v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS-a. Nosilec 

statističnega raziskovanja in avtor objave (v nadaljevanju na kratko: avtor) mora v sodelovanju z vodjem 
vsebinskega oddelka objavo vsake prve objave napovedati, jo potrditi ter imeti pripravljeno na napovedani 
dan in ob napovedani uri. Pomembno je, da se ob načrtovanju objave ustrezno določi naslov PO; ni nujno, 
da je ta enak naslovu statističnega raziskovanja. Ob načrtovanju posamezne objave je treba tudi določiti, 
kakšen bo status v objavi prikazanih podatkov (ti so lahko začasni ali končni; v objavi je ta podatek 
razviden iz naslova). 

2. Avtor PO opredeli namen predstavitve podatkov in temu ustrezno prilagodi predstavitev podatkov.  
3. Avtor PO se lahko o vsebini in strukturi posamezne prve objave posvetuje z oddelkom Uredništvo in 

regionalne statistike. To je zelo priporočljivo zlasti za nove PO. 
4. Avtor posamezne PO na osnovi zbranih podatkov razmisli, katere podatke bo predstavil s komentarjem in 

tabelarično ter grafično in kakšna kombinacija načinov predstavitve podatkov bi bila najučinkovitejša in 
najrazumljivejša.  

5. Avtor PO določi vsebinske elemente statistične zgodbe. Glede na podatke sestavi komentar s tabelo, 
grafikonom, karto, sliko tako, da je celota razumljiva, jasna, zanimiva in uporabna. Pri tem v čim večji meri 
upošteva načela in pravila, ki veljajo za pisanje učinkovitega komentarja (statistične zgodbe) in izdelavo 
tabel, grafikonov in kart.  

6. Avtor PO pripravi slovensko in angleško različico gradiva. 
7. Avtor nove PO pripravi tudi besedilo za pripadajoča ustrezna metodološka pojasnila. Obstoječa 

metodološka pojasnila posodobi. 
8. Področni urednik pregleda in potrdi pravilnost in ustreznost pripravljene PO. 
9. Če avtor presodi, da je potrebna lektura gradiva – praviloma meni, da je potrebna – se ta tehnično izvede 

tako, da se gradivo prenese v intranetni predal Lektura. Gradivo mora avtor oddati v lekturo najmanj 2 dni 
pred datumom objave.  

10. Lektor gradivo pregleda, odpravi jezikovne (slovnične, pravopisne) napake, predlaga morebitne slogovne in 
vsebinske popravke, izboljšave; ker uporablja ukaz »sledi spremembam«/«SLD«, so popravki vidni. 

11. Avtor PO lektorjeve popravke pregleda; slovnične in pravopisne popravke večinoma sprejme (z ukazom 
«sprejmi«), saj pri teh običajno ni pomislekov, druge (slogovne, vsebinske) predloge popravkov pa 
upošteva po svoji presoji (z ukazom »sprejmi/zavrni«); če ima občutek, da lektor česa ni razumel pravilno, 
naj ga zagotovo pokliče in mu to pove, da mu bo lahko ponudil novo rešitev. Skratka, če ima avtor glede 
lektorskih popravkov kakršne koli pomisleke, naj lektorja poprosi za pojasnilo ali se z njim posvetuje; 
praviloma pa naj ga vsaj obvesti o svoji odločitvi (povratna informacija).  

12. Avtor PO prenese končno različico gradiva v aplikacijo SURS WebCMS (https://www.stat.si/WebCms/), v 
kateri sestavi PO za objavo na spletni strani: 

 vpiše osnovne podatke; 

 prenese vsebino - naslov, povzetek in komentar - (vsebina novice), doda tabele, grafikone, vstavi 
sliko, po potrebi sestavi in prenese besedilo za rubriko Metodološko opozorilo; 

 po potrebi doda priponke; 

 za novice, do katerih je uporabnikom omogočen predhodni dostop, vnese SMS-sporočilo; 

 opravi predogled novice; 

 po potrebi ureja že pripravljeno (dokončno oblikovano) novico. 
 Tehnična navodila za pripravo PO so na voljo v Navodilih za pripravo in objavo novic s spletno aplikacijo 

SURS WebCMS. Tehnično pomoč nudi Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetne tehnologije. 
13. Avtor pošlje PO v pregled za to pristojnim osebam samodejno s klikom na gumb (»Pošlji v pregled«). 
14. Odgovorna oseba oddelka Uredništvo in regionalne statistike in področni urednik (za posamezno 

vsebinsko področje) lahko sporočita avtorju zadnje predloge morebitnih sprememb, popravkov. 
15. Avtor posamezne PO objavo – po morebitnih zadnjih popravkih – potrdi, in to najpozneje do 9. ure na dan 

napovedane objave podatkov. Če tega do te ure ne stori, prejme samodejno opozorilo po elektronski pošti. 

                    
34 Glej: Navodilo o revidiranju podatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije.  

https://www.stat.si/WebCms/
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16. Pri prvih objavah, do katerih uporabnikom omogočamo predhodni dostop, morata biti vsebina prve objave 
in vsebina SMS-sporočila potrjeni najpozneje en dan pred objavo, in sicer do 15. ure. Če do te ure nista 
potrjeni, avtor prejme samodejno opozorilo po elektronski pošti.  

17. Potrjena PO se na spletnih straneh samodejno objavi ob 10.30 na napovedani dan (datum) objave.  
18. Naročniki prejmejo obvestilo o objavi iz poštnega predala info.stat@gov.si. Uporabnikom je omogočeno 

tudi spremljanje spletnih objav prek RSS-kanalov (»zares preprosto zlaganje«) in prek spletnega orodja 
Twitter.  

19. Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetno tehnologijo skrbi, da je enakost dostopa do podatkov 
zagotovljena vsem uporabnikom (tj. vsem ob istem času in na enak način), upravlja predhodni dostop do 
podatkov, obvešča uporabnike o objavah in objave pošilja naročnikom. 

 

12.2 ELEKTRONSKA OBJAVA (EO) – TIP STATISTIČNE PUBLIKACIJE IN NASLOV ZBIRKE  

12.2.1 NAMEN IN SPLOŠEN OPIS PUBLIKACIJE 

 
Publikacija iz zbirke Elektronska objava (EO) je elektronska spletna objava. Običajno sledi posamezni prvi 
objavi. V zbirki EO se objavljajo podatki na podrobnejši ravni (nižja teritorialna raven, podrobnejša klasifikacija), 
najpogosteje v obliki tabel v SI-STAT. EO je tudi eden od načinov objave končnih, revidiranih podatkov v 
primeru, ko so bili v prvi objavi objavljeni začasni podatki. V EO pa so lahko objavljene tudi druge informacije o 
podatkih, ki so enkrat že bili objavljeni (npr. primerjave ob spremembi metodologije itd.). 
 
EO je namenjena obveščanju splošne in strokovne javnosti ter medijev, zato mora biti besedilo napisano tako, 
da ga uporabniki, zlasti novinarji lahko tudi neposredno uporabijo.  
EO vsebuje komentar, tabele in (ali) grafikone. Uporabnikom sta na spletnih straneh stat.si na voljo dve jezikovni 
različici – slovenska in angleška – in sicer v obliki, namenjeni zaslonskemu pregledovanju in obliki, namenjeni tisku.  
Viri podatkov so administrativni in drugi viri podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo Statistični urad RS, pooblaščeni 
izvajalci državne statistike in druge ustanove. 
 

12.2.2 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 

 Naslov 

 Povzetek  

 Komentar  

 Tabele, grafikoni, karte 

 Standardne povezave do povezanih vsebin: Metodološka pojasnila, Pomembnejši statistični podatki o 
Sloveniji, Koledar objav, Statistična in druga znamenja; lahko pa tudi na podatkovno bazo SI-STAT, 
Standardna poročila o kakovosti 

 Metodološko opozorilo (neobvezno) 
 

12.2.3 RAZMISLEK O ZASNOVI VSEBINE 

 
Elektronska objava se po vsebinskih elementih praviloma ne razlikuje od publikacij iz zbirke Prva objava. Zelo 
zaželeno je, da avtor tudi pri EO pripravi spletno publikacijo, ki ima učinkovit komentar ter grafičen in tabelaričen 
prikaz v obliki ene ali dveh preprostih tabel in (ali) grafikona, karte. V komentarju lahko avtor npr. pojasni 
bistvene razlike med začasnimi in končnimi podatki, komentira podatke na podrobnejših ravneh in poda 
bistvene izsledke iz raziskovanja.  
 
Učinkovita EO poda zgodbo o pojavu s pomočjo podatkov. O njeni zgradbi je smiselno dobro razmisliti, saj je 
ključno, da statistična zgodba pri uporabnikih vzbudi zanimanje za obravnavano vsebino. Kako? Že zanimiv 
naslov ali dober grafični prikaz podatkov lahko pritegneta pozornost uporabnika, rednega ali potencialnega. 
Naslovu sledi povzetek. Kateri podatek naj bo izpostavljen v povzetku? Pomagajmo si tako, da si odgovorimo 
na vprašanje: 'S katerim podatkom lahko pri uporabnikih vzbudimo zanimanje, da bodo brali naprej?'  
 
Statistična zgodba mora biti razumljiva, jasna, zanimiva. Ali je taka, je dobro preizkusiti, na primer tako, da 
prosimo sodelavca, naj jo prebere in nam pove svoje mnenje. Sporočila, objavljena na svetovnem spletu, 

mailto:info.stat@gov.si
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morajo biti kratka in posredovana na zanimiv način. Današnja družba namreč želi informacije, ki so takoj 
uporabne in preproste za razumevanje.  
 

12.2.4 NASLOV PUBLIKACIJE IZ ZBIRKE ELEKTRONSKA OBJAVA 

 
Naslov za EO se (praviloma) prevzame iz METIS-a (metapodatkovni repozitorij); tam so poleg drugega 
navedeni tudi naslovi vseh napovedanih prvih objav, zato je treba naslov EO-ja oblikovati že ob načrtovanju 
objav za naslednje leto.  
 

 Naslov posamezne elektronske objave naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Povzame naj bistvo objave in ni nujno, da je enak naslovu raziskovanja.  

 Vsebuje krajevno opredelitev: Slovenija, EU-27. 

 Vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. 

 Praviloma vsebuje navedbo statusa podatkov – končni podatki
35

, v nekaterih, redkih, primerih tudi 'začasni 
podatki'. Način zapisa je naveden v »Zgledu«. 

 

Zgleda: 

Aktivno prebivalstvo, Slovenija, marec 2010 – končni podatki 
Population, Slovenia, 1 January 2010 – final data 

 

12.2.5 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE KOMENTARJA 

 
Podrobna navodila in priporočila za pisanje komentarja so v poglavjih »Statistična zgodba« in »Učinkovit 
komentar«. 
 

 Komentar naj bo zanimiv, jasen, razumljiv, logičen in preprost.  

 Biti mora tudi nevtralen oziroma nepristranski. 

 Posnemajte novinarski slog pisanja tako, da gradite besedilo v obliki t. i. 'inverzne piramide'. Predstavite 
najpomembnejše izsledke na začetku, nadaljujte pa z dodatnimi in manj pomembnimi informacijami. 
Uporabniki, še zlasti tisti na svetovnem spletu, namreč hitro izgubijo interes in tudi zato morajo biti 
najpomembnejše informacije zapisane na začetku. 

 Stavki morajo biti kratki do srednje dolgi in napisani brez nepotrebnih besed (mašil). 

 V povzetku, ki je dolg največ 180 znakov, navedite le najpomembnejši izsledek raziskovanja, in sicer s čim 
manj številkami. Je najpomembnejši element besedila, saj uporabnika pritegne ali pa odvrne od nadaljnjega 
branja.  

 Komentirajte le ključne podatke, izsledke raziskovanja. 

 Med podatki izberite le do 7 ključnih sporočil in ne komentirajte vsakega podatka (npr. po zaporedju iz 
klasifikacije). 

 Uporabite podnaslove, ki uvedejo vsako posamezno temo oziroma ključno sporočilo in opišejo trend gibanja 
(npr. cen). 

 Odstavki naj bodo kratki in naj predstavijo po eno temo. 

 Osredotočite se na podatke, ki najbolj odstopajo (najvišji dvig ali upad). 

 Komentarju ključnih mesečnih podatkov naj sledi komentar ključnih letnih podatkov; ne pišite izmenoma 
stavek komentarja mesečnih podatkov in stavek komentarja letnih podatkov – razen, če za to ne obstaja 
poseben razlog. 

 Besedilo je treba zapisati v ustreznem slovničnem času. Če na primer opisujete, kakó kakšen postopek, 
kakšno raziskovanje načeloma (praviloma) poteka, uporabite sedanjik, če pa poročate o že opravljenem 
posameznem raziskovanju in njegovih izsledkih, pa preteklik. 

 Strokovne izraze (termine) v komentarju poenostavite ali se jim izognite. Besedilo naj bo razumljivo, tudi če 
uporabnik ne pozna definicij.  

 

                    
35 Glej: Navodilo o revidiranju podatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije. 
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12.2.6 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V KOMENTARJU 

 
Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 

 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožite: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, tisočice 

itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, 

vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in informacije 

zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  

 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 

vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 

nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 

decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 

decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  

 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 

ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 

za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 

'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 

(73.3).  

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku vejica (12,000).  
 

12.2.7 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL, GRAFIKONOV IN KART 

12.2.7.1 SPLOŠNO 

Podrobna navodila in priporočila za pripravo tabel, grafikonov in kart so v poglavju »Predstavitev statističnih 
podatkov«. 
 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 

Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 

prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 

in grafikonu ter na karti.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 V tabeli, grafikonu in karti naj bodo predstavljeni in povezani s komentarjem le najpomembnejši izsledki iz 

statističnega raziskovanja. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 

lahko uporabijo kjerkoli drugje. 
 
I. NASLOVI 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Naslov tabele, grafikona, karte naj nakaže vsebino ali povzema besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu 

tabele oziroma v legendi in na oseh grafikona, v legendi karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali 

prepisovanju besedila iz čela in glave tabele ter legende in osi grafikona v naslov. 

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) Slovenija, EU-27, države članice OECD; če gre za prikaz 

podatkov na ravneh, nižjih od nacionalne, tudi b) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. Navajanje časovne 

opredelitve ni potrebno, kadar so predstavljeni podatki za več let in je to razvidno iz čela ali glave tabele. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali %, itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 

dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 
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 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opombe). 

 

Zgleda: 

Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija, april 2010  
Teritorialne enote in hišne številke, statistične regije, Slovenija 

 

II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA
36

 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so navedena pod posamezno tabelo, grafikonom, karto.  

 Seznam statističnih in drugih znamenj z razlago lahko uporabniki prikličejo s klikom iz vsake objavljene EO 
na spletni strani. 

 

Zgleda: 

- ni pojava  
- no occurence of event 

 

III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE
37

 

 Za zapis merskih enot in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji zapisa: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 1. 1. 2010 
o za indekse obliko: V 2010  in  IV–VI 2010  

                                            V 2009         I–III 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.) 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK. 

 

 

IV. OPOMBA
38

 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na koncu 
ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in zaključimo z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali na karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Če je tabel, grafikonov ali kart več, začnemo opombe v vsaki predstavitvi podatkov številčiti od začetka.  
 V tabeli, grafikonu ali na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj 

navzdol, pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 
 Opomba pod tabelo, grafikonom ali karto se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom 

ter z besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 
 

Zgleda: 

1) Stanje na dan 1. 1. 2012.  

1) As of 1. 1. 2012.  

                    
36 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

37 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

38 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 
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V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
39

 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom, karto je kratko, saj naj vsebuje samo 
informacijo o »avtorju« (ustanova, npr.: SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta tudi »spletni naslov« ter 
»letnico oz. datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime 
ustanove (lastnika spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikon, karto, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike.  

 

Zgledi: 

Vir: SURS 
Source: SURS 
Vira: MKGP, SURS 

 
VI. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELO, GRAFIKONOM ALI KARTO 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 

VII. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)
40

 

Zaščita avtorskih pravic je ponazorjena s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). 
Uporabimo ga pri vseh grafikonih in kartah.  
 

 Pri grafikonih, izdelanih s pomočjo uporabniškega programa WebCMS, se simbol pripiše samodejno desno 
spodaj ob legendi.  

 Pri grafikonih, ki jih pripravi avtor sam s programom Excel, pa mora simbol dodati avtor sam, in sicer v desni 
spodnji kot v območje grafikona – vendar ne čez podatke

41
.  

 Na karti je simbol v desnem spodnjem kotu karte. 
 
VIII.  ŠTEVILČENJE TABEL, GRAFIKONOV IN KART

42
 

Vsako tabelo, grafikon, karto praviloma tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na podatke iz 
posamezne tabelarične ali grafične predstavitve.  
V aplikaciji WebCMS je številčenje tabel in grafikonov samodejno; preveriti je treba pravilnost zaporedja. Karte 
avtor oštevilči sam; številčenje je del naslova. 
  

Zgledi: 

Tabela 1: Turizem, Slovenija, januar 2010  
Table 1: Tourism, Slovenia, January 2010 
Grafikon 1:  
Chart 1:  
Karta 1:  
Map 1:  

 

12.2.7.2 TABELE 

Tabele so najpogostejši element statističnih objav. Z njimi lahko predstavimo kateri koli izbrani pojav, ki ga s 
podrobnimi podatki v tabeli lahko zelo razčlenimo in natančno analiziramo, z okleščenimi podatki v tabeli pa 
posplošimo in poenostavimo. Dobro pripravljene in pregledne tabele podajo na učinkovit način vrsto informacij, 
za kar ne potrebujejo dodatnih pojasnil v komentarju. Pripravljene morajo biti tako, da od uporabnika ne 
zahtevajo veliko časa, da jih razume (enostavne tabele mora uporabnik razumeti v desetih sekundah). Njihova 

                    
39 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 

40 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 

41 Kreiranje simbola © v dokumentih (Word, Excel): držimo tipko Alt in odtipkamo 0169. 

42 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 
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prednost je tudi v tem, da jih uporabniki v celoti lahko objavijo drugje, če so opremljene z vsemi metapodatki 
(naslov, vir, opombe, statistična znamenja).  

 
Vsebina 

 V tabelah prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
 

Oblika 

 Tabela naj bo čim bolj »čista« in minimalističnega videza; brez nepotrebnega besedila. 

 Podatki naj bodo strukturirani tako, da je omogočena njihova primerjava z branjem po stolpcu navzdol. Primer: 
imena statističnih regij so navedena v čelu tabele, podatki za posamezno statistično regijo so v vrstici. 

 Podatki naj bodo prikazani po kronološkem redu (časovne vrste) ali po ravneh katere od standardnih klasifikacij. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 

 Če predstavljamo podatke v večjem številu tabel, je smiselno, da so vse enotno oblikovane. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko lažje 
berljivi. 
 
Glava tabele 

 Glava tabele vsebuje razlago za vsebino stolpcev. 

 Zaseda prvo vrstico v tabeli. 

 Besedilo glavne ravni
43

 se začne z veliko začetnico. 

 Besedilo podrejene ravni
44

 se praviloma začne z malo začetnico. 

 Besedilo nadaljujemo z malimi tiskanimi črkami in ga vedno sredinsko poravnamo. 

 Mesto zapisa merskih enot: 
o nad tabelo desno: kadar velja enaka merska enota za vse podatke v tabeli; 
o v glavi tabele: samostojno v polje pod spremenljivko (brez oklepaja), na katero se nanaša, ali zraven 

imena spremenljivke v oklepaju; 
o v čelu tabele: zraven imena spremenljivke v oklepaju. 

 
Čelo tabele 

 Čelo tabele vsebuje razlago vsebine vrstic. 

 Zaseda prvi stolpec v tabeli. 

 Besedilo glavne ravni
45

 se začne z veliko začetnico.  

 Besedilo podrejene ravni
46

 se začne z malo začetnico; zamaknemo ga za dve mesti. Ko glavno raven 
razčlenimo na podrejene ravni, praviloma ne vstavimo dvopičja. 

 Zapis besedila nadaljujemo z malimi tiskanimi črkami in ga poravnamo levo. 

 Pri prikazu podatkov po teritoriju (statistične regije, države članice EU, države članice OECD) naj bodo 
poimenovanja teritorialnih enot navedena v čelu tabele, podatki za posamezno enoto pa v vrstici. 

 
Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3). V WebCMS deluje to samodejno; v tabelo se podatki vnesejo brez ločil. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). 

 Polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s statističnima znamenjema 
za »ni pojava« ali »ni podatka«. 
 

                    
43 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

44 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

45 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

46 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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12.2.7.3 GRAFIKONI 

Grafikoni so predstavitve statističnih pojavov, pri katerih so podatki preslikani v različne simbole: stolpce, linije, 
kroge idr. Običajno so izdelani v obliki eno- ali dvorazsežnostnih slik; zgled prvih so t. i. tortni grafikon, zgled 
drugih pa stolpčni in linijski grafikoni.  
V grafikonih sicer običajno lahko prikažemo manj podatkov kot v tabelah. Prednost grafikonov je v tem, da z 
njimi poenostavimo kompleksnost statističnih pojavov; podatki so prikazani na zgoščen način, zato uporabnik iz 
take predstavitve lažje razbere osrednje sporočilo, včasih pa dobi celo informacije, ki jih ne pričakuje. 
 

Vsebina 

 V grafikonih prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje).  
 

Oblika 

 Podatki v grafikonu so razvrščeni po velikosti (od največje do najmanjše vrednosti) ali po logičnem zaporedju. 

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; ni je treba dodajati, če 
grafikon predstavlja samo enovrstne podatke. 

 Stolpčni grafikon naj bo obrnjen tako, da bo omogočena primerjava podatkov z branjem navzdol.  

 V tortnem grafikonu so izseki (podatki) urejeni po velikosti, začenši z največjim ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju (če kategorija 'drugo' predstavlja največjo vrednost, je lahko na zadnjem, in ne na prvem 
mestu). 

 Razporeditev deležev na tortnem grafikonu se v primerjavi z urno številčnico začne na mestu za 15. uro, ker 
tako določa uporabniški program. Sicer je priporočilo, da se razporeditev deležev začne na mestu za 12. uro. 

 Izseke v krogu pri tortnem grafikonu je priporočljivo označiti z njihovimi dejanskimi vrednostmi, lahko tudi z 
besedilom. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 
 

Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3). Uporabniški program WebCMS tega ne omogoča. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). Uporabniški program WebCMS tega ne omogoča. 

 

12.2.7.4 KARTE 

Statistične karte so najustreznejše orodje za vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Omogočajo 
prepoznavanje in poudarjanje prostorskih vzorcev, ki iz tabelarične in grafične predstavitve podatkov morda niso 
razpoznavni.  
 
Absolutne statistične podatke je treba za prikaz na kartah preračunati v kazalnike (relativna števila), saj tako 
zagotovimo primerljivost med različno velikimi prostorskimi enotami. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje 
neki pojav v odnosu do drugega pojava. 
 
Podatki morajo biti členjeni na nižje teritorialne ravni (npr. statistične regije, občine itd). 
 
Karte izdela za to odgovorna oseba na Uredništvu in regionalnih statistikah. Avtor mora naročiti izdelavo karte in 
zagotoviti ustrezne podatke in metapodatke v datoteki v formatu Excel. Ta naj bo oblikovana po naslednjih 
navodili: 

 V datoteki naj bodo navedeni zapisi za vse prostorske enote, za katere je treba pripraviti karto, tudi tisti, za 
katere je podatek enak nič (0) ali ga ni (npr. »ni podatka«, »ni pojava«). 

 Pri vrednostih za podatke naj bodo za prostorske enote poleg imen zapisane tudi šifre prostorskih enot 
(občin, statističnih regij itd.). 

 Za podatkovne vrednosti je zaželeno, da se poda predlog za predvideno razdelitev po razredih. 
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 V primeru, da bo na karti več vrst podatkov (kartodiagram), je treba označiti, kako naj bodo podatki prikazani 
(kaj se prikaže v podlagi in kaj na grafikonu ter na kakšen način: v stolpcu ali v strukturnem krogu). 

 Datoteka naj vsebuje pripravljeno besedilo za naslov karte in legendo ter za morebitne opombe in vir. 

 Za angleško različico karte je treba posredovati tudi angleške prevode tekstov. 

 Izdelovalcu je treba sporočiti, kakšen bo format karte in vrsta oziroma medij objave karte (dve jezikovno 
ločeni karti ali ena dvojezična). 

 

12.2.8 METODOLOŠKA POJASNILA 

 
Metodološka pojasnila veljajo za več publikacij; objavljena so na spletni strani, od koder je določena povezava 
na posamezne prve objave. V skladu z novostmi je treba metodološka pojasnila osveževati. Za nove publikacije 
iz zbirke Prva objava je treba pripraviti pripadajoča metodološka pojasnila. 
 

12.2.9 METODOLOŠKO OPOZORILO 

 
Metodološko opozorilo se pripravi le, če se spremeni metodologija, in samo prvič, torej ob nastopu spremembe. 
Besedilo naj bo oblikovano tako, da je v nekaj vrsticah opisano v čem se ta objava razlikuje od prejšnje. V 
skladu z Navodilom o revidiranju podatkov na SURS

47
 je treba ob objavi začasnih podatkov v metodološkem 

opozorilu navesti datum (predvideni datum) objave končnih podatkov. 
 

12.2.10 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI POSAMEZNE ELEKTRONSKE OBJAVE 

 
1. Vse objave so za letno dni vnaprej določene v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS. Nosilec 

statističnega raziskovanja in avtor objave (v nadaljevanju na kratko: avtor) mora v sodelovanju z vodjem 
vsebinskega oddelka objavo vsake elektronske objave napovedati, jo potrditi ter imeti pripravljeno na 
napovedani dan in ob napovedani uri. Pomembno je, da se ob načrtovanju objave ustrezno določi naslov 
EO; ni nujno, da je to naslov statističnega raziskovanja. Ob načrtovanju posamezne objave je treba tudi 
določiti, kakšen bo status v objavi prikazanih podatkov (ti so lahko začasni ali končni; v objavi je ta podatek 
razviden iz naslova). 

2. Avtor EO opredeli namen predstavitve podatkov in temu ustrezno prilagodi predstavitev podatkov.  
3. Avtor EO se lahko o vsebini in strukturi posamezne prve objave posvetuje z oddelkom Uredništvo in 

regionalne statistike. To je zelo priporočljivo zlasti ob pripravi nove EO. 
4. Avtor posamezne EO na osnovi zbranih podatkov razmisli, katere podatke bo predstavil s komentarjem in 

tabelarično ter grafično in kakšna kombinacija predstavitve podatkov bi bila najučinkovitejša in 
najrazumljivejša.  

5. Avtor EO določi vsebinske elemente statistične zgodbe. Glede na podatke sestavi komentar s tabelo, 
grafikonom, karto, sliko tako, da je celota razumljiva, jasna, zanimiva in uporabna. Pri tem v čim večji meri 
upošteva načela in pravila, ki veljajo za pisanje učinkovitega komentarja (statistične zgodbe) in izdelavo 
tabel, grafikonov in kart.  

6. Avtor EO pripravi slovensko in angleško različico gradiva. 
7. Avtor nove EO pripravi tudi besedilo za pripadajoča ustrezna metodološka pojasnila. Obstoječa 

metodološka pojasnila posodobi. 
8. Področni urednik pregleda in potrdi pravilnost in ustreznost pripravljene EO. 
9. Če avtor presodi, da je potrebna lektura gradiva – praviloma meni, da je potrebna – se ta tehnično izvede 

tako, da se gradivo prenese v intranetni predal Lektura. Gradivo mora avtor oddati v lekturo najmanj 2 dni 
pred datumom objave.  

10. Lektor gradivo pregleda, odpravi jezikovne (slovnične, pravopisne) napake, predlaga morebitne slogovne in 
vsebinske popravke, izboljšave; ker uporablja ukaz »sledi spremembam« /«SLD«, so popravki vidni. 

11. Avtor EO lektorjeve popravke pregleda; slovnične in pravopisne popravke večinoma sprejme (z ukazom 
«sprejmi«), saj pri teh običajno ni pomislekov, druge (slogovne, vsebinske) predloge popravkov pa 
upošteva po svoji presoji (z ukazom »sprejmi/zavrni«); če ima občutek, da lektor česa ni razumel pravilno, 
naj ga zagotovo pokliče in mu to pove, da mu bo lahko ponudil novo rešitev. Skratka, če ima avtor glede 
lektorskih popravkov kakršne koli pomisleke, naj lektorja poprosi za pojasnilo ali se z njim posvetuje; 
praviloma pa naj ga vsaj obvesti o svoji odločitvi (povratna informacija).  

                    
47 Glej: Navodilo o revidiranju podatkov na Statističnem uradu Republike Slovenije.  
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12. Avtor EO prenese končno različico gradiva v aplikacijo SURS WebCMS (https://www.stat.si/WebCms/), v 
kateri sestavi EO za objavo na spletni strani: 

 vpiše osnovne podatke; 

 prenese vsebino - naslov, povzetek in komentar - (vsebina novice), doda tabele, grafikone, vstavi sliko, 
po potrebi sestavi in prenese besedilo za rubriko Metodološko opozorilo; 

 po potrebi doda priponke; 

 za novice, za katere je uporabnikom omogočen predhodni dostop, vnese SMS-sporočilo; 

 opravi predogled novice; 

 po potrebi ureja že pripravljeno (dokončno oblikovano) novico. 
 Tehnična navodila za pripravo EO so na voljo v Navodilih za pripravo in objavo novic s spletno aplikacijo 

SURS WebCMS. Tehnično pomoč nudi Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetne tehnologije. 
13. Avtor pošlje EO v pregled za to pristojnim osebam samodejno s klikom na gumb (»Pošlji v pregled«). 
14. Odgovorna oseba oddelka Uredništvo in regionalne statistike in področni urednik (za posamezno 

vsebinsko področje) lahko sporočita zadnje predloge morebitnih sprememb, popravke. 
15. Avtor posamezne EO objavo – po morebitnih zadnjih popravkih – potrdi, in to najpozneje do 9. ure na dan 

napovedane objave podatkov. Če tega do te ure ne stori, prejme samodejno opozorilo po elektronski pošti. 
16. Pri elektronskih objavah, za katere uporabnikom omogočamo predhodni dostop, morata biti vsebina 

elektronske objave in vsebina SMS-sporočila potrjeni najpozneje en dan pred objavo, in sicer do 15. ure. 
Če do te ure nista potrjeni, avtor prejme samodejno opozorilo po elektronski pošti.  

17. Potrjena EO se na spletnih straneh samodejno objavi ob 10.30 na napovedani dan (datum) objave.  
18. Naročniki prejmejo obvestilo o objavi iz poštnega predala info.stat@gov.si. Uporabnikom je omogočeno 

tudi spremljanje spletnih objav prek RSS-kanalov (»zares preprosto zlaganje«) in prek spletnega orodja 
Twitter.  

19. Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetno tehnologijo skrbi, da je enakost dostopa do podatkov 
zagotovljena vsem uporabnikom (tj. vsem ob istem času in na enak način), upravlja predhodni dostop do 
podatkov, obvešča uporabnike o objavah in objave pošilja naročnikom. 

 

12.3 PODATKOVNI PORTAL SI-STAT 

12.3.1 NAMEN IN SPLOŠEN OPIS  

 
Namen podatkovnega portala SI-STAT je uporabnikom na enem mestu omogočiti dostop do vseh objavljenih 
statističnih podatkov. Podatkovni portal združuje:  

 tabele s časovnimi vrstami podatkov (tabele v formatu PC-Axis); 

 povezave do vseh drugih vsebin, objavljenih na spletni strani SURS (publikacije, koledar objav, 
metodološka pojasnila ...); 

 povezave do podatkov na spletnih straneh pooblaščenih izvajalcev programa statističnih raziskovanj; 

 povezave do evropskih statističnih podatkov posameznega vsebinskega področja. 
 
Največji del podatkovnega portala SI-STAT so tabele v formatu PC-Axis, ki jih v ožjem smislu imenujemo tudi 
podatkovna baza SI-STAT. 
 

12.3.2 VSEBINSKI ELEMENTI  

 
Vse vsebine v podatkovnem portalu SI-STAT so razvrščene po statističnih področjih. Tabele s časovnimi 
vrstami podatkov so znotraj vsakega statističnega področja razvrščene po ožjih vsebinskih področjih.  
 
Povezave v podatkovnem portalu so urejene po splošnih pravilih in enako za vsa statistična področja.  
 

12.3.3 RAZMISLEK O ZASNOVI VSEBINE 

 
Statistična področja v podatkovnem portalu SI-STAT so smiselno razdeljena na ožja vsebinska področja. Ožja 
razdelitev je lahko enaka konceptom objavljenih novic na spletni strani SURS, lahko pa se od tega koncepta 
tudi nekoliko oddalji – praviloma v smeri večjega števila ožjih področij za isti koncept objavljenih novic. Eno ožje 

https://www.stat.si/WebCms/
mailto:info.stat@gov.si
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področje praviloma vključuje do 10 tabel, izjemoma tudi več. Razdelitev na ožje vsebine znotraj enega 
statističnega področja je lahko pripravljena na eni ali na dveh ravneh. 

12.3.4 OBJAVLJANJE TABEL V PODATKOVNI BAZI SI-STAT 

 
V SI-STAT se tabele objavijo sočasno z objavo novice (PO, EO ali SI). Vsi komentarji podatkov so zapisani v 
novici in ne v tabelah za objavo v SI-STAT. 
 

12.3.5 NAPOTKI ZA DEFINIRANJE TABEL  

12.3.5.1 SPLOŠNO 

Pri zasnovi vsebine posamezne tabele je osnovno merilo vsebinska združljivost (istovrstnost) podatkov. Tabele 
niso omejene po velikosti, praviloma pa vsebujejo do 6 dimenzij. Vsaka tabela vključuje časovno dimenzijo – 
tudi kadar so podatki objavljeni le za eno referenčno obdobje.  
 
I. NASLOVI 

 Naslov tabele naj povzema njeno vsebino.  

 Pomembno je, da naslovi različnih tabel odražajo razlike med posameznimi tabelami. Če je v ožjem 
vsebinskem področju več tabel, ki se razlikujejo samo po eni dimenziji, v naslovih ni nujno navajati vseh 
preostalih dimenzij.  

 Naslov tabele praviloma sestavljajo opredelitve: vsebine, dimenzij, nižje teritorialne ravni (če je vključena), 
merske enote, oznake "Slovenija" in periodike. 

 Mersko enoto vpišemo v naslov, če je enota za celotno tabelo enaka in če ni navedena pri posameznih 
kategorijah (npr. pri meritvah). 

 Periodiko vpišemo tako, da velja za celotno časovno vrsto (npr. "letno", "četrtletno", "mesečno"). 
 
Tabela: Struktura naslova tabele v SI-STAT 

Elementi naslova tabele Obveznost Primer 

Vsebina tabele brez imen dimenzij DA Družine 

"po" + seznam dimenzij, po katerih so podatki razvrščeni, razen 
teritorialnih in časovnih. Ta del omogoča razlikovanje med več 
podobnimi tabelami. 

opcija po številu otrok in 
tipu naselja 

Bazno obdobje pri časovnih serijah opcija (1991 = 100) 

Merska enota, če velja za vse podatke opcija (v 1000 EUR) 

Vejica DA , 

Oznaka teritorialne ravni (če ni le za celotno Slovenijo) opcija statistične regije 

Vejica DA , 

Slovenija (oz. ustrezno območje, če gre za mednarodno primerjavo) DA Slovenija 

Vejica DA , 

Oznaka periodike DA letno 

 
Naslov tabele ne sme biti daljši od 254 znakov. 
 

Zgledi: 

Družine po številu otrok in tipu naselja, statistične regije, Slovenija, letno 

Realni in nominalni indeksi prihodka od prodaje v industriji po Standardni klasifikaciji dejavnosti, Slovenija, mesečno 

Povprečne mesečne plače po dejavnostih (SKD 2008), statistične regije, Slovenija, mesečno 

Teritorialne enote in hišne številke, statistične regije, Slovenija, četrtletno 

Bruto investicije v nova osnovna sredstva po skupinah osnovnih sredstev in občinah (v 1000 EUR), Slovenija, letno 

Indeksi cen inputov v kmetijstvu (povprečje 2005=100), Slovenija, mesečno 
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II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA
48

 

 Podatkovna baza SI-STAT omogoča prikaz vseh statističnih in drugih znamenj, ki se uporabljajo namesto 
podatka in ob podatkih. Pravila uporabe je treba upoštevati že ob pripravi podatkov. 

 Če v tabeli uporabljamo veliko različnih statističnih znamenj, njihov pomen lahko zapišemo med obvezne 
opombe (NOTEX).  

 Namesto statističnih znamenj ob podatkih uporabljamo vpis opomb na kategorije ali na posamezna polja. 

 Seznam statističnih in drugih znamenj je uporabnikom dostopen na klik iz vsake objavljene novice na spletni 
strani (nova alineja nad povezavo do metodoloških pojasnil). 

 

Zgleda:  

- ni pojava  
- no occurence of event 

 

III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE
49

 

 Za zapis merskih enot uporabimo dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km; %, itd. 

 Za oznako časovnih točk uporabimo: 
o za mesec: oznako leta, črko M in dvomestno zaporedno številko meseca (2009M01, 2009M02,... 2009M12)  
o za letnico: arabske številke (2009) 
o za četrtletje: oznako leta, črko Q in zaporedno številko četrtletja (2009Q1,…2009Q4)  
o za polletje: oznako leta, črko H in zaporedno številko polletja (2009H1, 2009H2) 

 

IV. OPOMBE
50

 

Vsaka tabela v SI-STAT podatkovni bazi med metapodatki vključuje obvezen nabor informacij o tabeli: 

 Naslov (DESCRIPTION) 

 Poimenovanje vseh dimenzij tabele (VARIABLE) 

 Obvezne opombe (NOTEX) 

 Datum zadnje objave (LAST-UPDATED) 

 Oseba za stik (CONTACT) 

 Merska enota (UNIT) 

 Število zapisa decimalnih mest v tabeli (DECIMALS, SHOWDECIMALS) 

 Oznaka časovne vrste (TIMEVAL) 
 
Praviloma so v tabelah ob podatkih kot opombe zapisane definicije (povezane z dejansko vsebino tabele) in 
opozorila o spremembah metodologije za podatke v tabeli. Splošna metodološka pojasnila o statističnem 
raziskovanju pa so uporabnikom na voljo preko povezave na bazo metodoloških pojasnil. 
 

V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
51

 

Vire podatkov, ki jih prikazujemo v tabeli, navedemo med metapodatki kot NOTEX.  
 

Navajanje virov je kratko, saj zapišemo samo osnovne elemente bibliografskega zapisa.  
Vire citiramo na naslednji način: za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje (:), naredimo 
presledek in potem navedemo vir(e). Na koncu zapisa ni pike.  
 

Zgledi: 

Vir: SURS 
Source: SURS  
Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

 

                    
48 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

49 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

50 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

51 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 
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VI. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)
52

 

Zaščita avtorskih pravic je ponazorjena s simbolom © in pripisom SURS (© SURS). V bazi SI-STAT se izpiše 
samodejno na spodnjem robu strani za izbor podatkov ter strani za prikaz podatkov na zaslon. 
 
VII. ŠTEVILČENJE TABEL

53
 

V podatkovni bazi SI-STAT tabel ne številčimo, temveč za enolično označevanje tabel uporabljamo ime datoteke in 
metapodatek MATRIX. 
 
VIII. ZAPIS DECIMALNIH ŠTEVIL 

Prikaz decimalnega ločila v podatkovni bazi SI-STAT je samodejno nastavljen glede na to, ali uporabnih pregleduje 
slovensko ali angleško različico baze. 
 

12.3.5.2 METODOLOŠKA POJASNILA 

Metodološka pojasnila so iz tabele v bazi SI-STAT dostopna s hiperpovezavo. Vpišemo jo med neobvezne 
opombe na tabelo (NOTE). 
 

12.3.5.3 METODOLOŠKA OPOZORILA 

Metodološka opozorila, ki se nanašajo na vsebino določene tabele, vpišemo kot obvezne opombe na tabelo 
(NOTEX), na dimenzijo (NOTEX("Dimenzija")) oz. na posamezno kategorijo (VALUENOTEX). Besedilo naj bo 
oblikovano tako, da je za uporabnika razumljivo, tudi če izbere daljšo časovno vrsto podatkov. 
 

Zgled: 

Tabela "Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, mesečno" 

NOTEX("MESEC")= Z letom 2006 smo indekse verižno povezali preko nove indeksne baze t.j. leta 2005 
(povprečje 2005=100). Vsi indeksi so sedaj izvedeni in izračunani na povprečje 2005. 

 

12.3.6 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PODATKOV 

 
1. Koledar objav 

 Objava tabel v podatkovni bazi SI-STAT se izvede sočasno z objavo novice (PO, EO ali SI). Ob potrditvi 
objave v Koledarju objav je treba sporočiti, da gre za hkratno objavo v bazi SI-STAT.  

2. Tehnična priprava podatkov za objavo v bazi SI-STAT 

 Datoteko za objavo podatkov (v formatu PC-Axis) pripravi avtor. Če avtor potrebuje pomoč pri pripravi 
datoteke PX, naj skupino za SI-STAT obvesti najpozneje pet delovnih dni pred objavo.  

 Pri dopolnjevanju datotek s podatki za nove časovne točke je pomembno, da avtor kot referenčne 
metapodatke uporabi datoteko, shranjeno v bazi za objavo. To datoteko združi s podatki za novo 
časovno točko tako, da ohrani obstoječe metapodatke. 

 V zadnjem koraku priprave avtor vpiše še datum objave (LAST-UPDATED). 

 Avtor pošlje tabelo skupini za SI-STAT. V povratnem sporočilu prejme povezave za kontrolo pravilnosti 
podatkov. Avtor pravilnost podatkov potrdi po elektronski pošti. 

3. Objava z novico (PO, EO) na spletni strani 

 Prenos podatkov iz baze pred objavo na spletni strežnik izvrši skupina za SI-STAT. 

 Pri pripravi novice v aplikaciji WebCMS avtor v koraku vpisa osnovnih podatkov o novici (PO, EO) 
vključi polje "V novici bo prikazano drevo SI-STAT". 

4. Obveščanje uporabnikov o objavah v podatkovni bazi SI-STAT. 
 Registriranim uporabnikom, ki so v podatkovni bazi SI-STAT shranili tabele in se naročili na prejem sporočil 

o posodobitvi podatkov, sporočilo o posodobitvi podatkov pošlje skupina za SI-STAT s spletnim orodjem. 

                    
52 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu 

RS. 

53 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 
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12.4 BROŠURE – ZBIRKA 

12.4.1 NAMEN POSAMEZNE PUBLIKACIJE IZ ZBIRKE BROŠURE 

 
Brošure sodijo v sklop poljudnih in promocijskih publikacij Statističnega urada RS in so zaradi številnih grafičnih 
predstavitev tudi na pogled privlačnejše za uporabnike.  
Namenjene so najširšemu krogu uporabnikov – splošni in strokovni javnosti. Obravnavajo aktualne teme in 
pojave – z namenom, da bi podprle ali spodbudile javno razpravo o njih.  
 

12.4.2 SPLOŠNO O PUBLIKACIJI 

 
Publikacija ima predpisano okvirno obliko; vsebinska poglavja pa se oblikujejo glede na tematiko. Izhaja v dveh 
jezikovnih različicah – v slovenščini in angleščini, in sicer v formatu A5 (ležeč ali pokončen), obe različici 
izhajata tudi v tiskani in elektronski obliki (na spletnih straneh stat.si v formatu pdf). 
 
Za publikacije iz te zbirke so značilni kratki, jasni in razumljivi komentarji, ki se prepletajo z grafikoni, kartami in 
tabelami. Poleg stanja pojavov v Sloveniji lahko publikacija prikazuje tudi evropsko primerjavo, pripravljeno na 
podlagi statističnih podatkov in informacij drugih uradnih statistik. Metodološka pojasnila praviloma niso 
potrebna, razen nekaterih za pravilno razumevanje podatkov najnujnejših definicij.  
 

12.4.3 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 Naslovnica, naslov 

 Stran s kolofonom, CIP, ISBN 

 Uvodna beseda 

 Vsebinsko kazalo  

 Uvodno poglavje 

 Vsebinska poglavja 

 Zaključno poglavje (neobvezno) 

 Dodatek (neobvezno) 

 Definicije nekaterih uporabljenih pojmov (neobvezno) 

 Seznam statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot  

 Seznam uporabljenih kratic za statistične regije Slovenije (neobvezno) 

 Seznam tujih držav (neobvezno) 

 Šifranti (neobvezno) 

 Viri in literatura 

 Kako do statističnih podatkov in informacij? 
 

12.4.4 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE KOMENTARJA  

 
Podrobna navodila in priporočila za pisanje komentarja so v poglavjih »Statistična zgodba« in »Učinkovit 
komentar«. 

 Komentarji so učinkoviti, to pomeni zanimivi, jasni, razumljivi, logični in preprosti, obenem pa morajo biti 
vedno nevtralni oz. nepristranski.  

 Posnemajte novinarski slog pisanja in besedilo gradite v obliki t. i. 'inverzne piramide': najpomembnejše 
izsledke predstavite na začetku, nadaljujte pa z dodatnimi in manj pomembnimi informacijami.  

 Stavki naj bodo raje krajši kot predolgi in brez nepotrebnih besed (mašil). 

 Komentar je naveden v alinejah. 

 Kratek komentar, ki dopolnjuje tabelo, grafikon, karto, besedni oblak, usmerja uporabnikovo pozornost in 
mu odkriva splošne izsledke statističnih raziskovanj. 

 Besedilo je treba zapisati v ustreznem slovničnem času. Če ste v zadregi in ne veste, kako bi bilo boljše ali 
pravilnejše, se posvetujte z lektorjem ali urednikom.  

 Strokovne izraze (termine) v komentarju poenostavite ali se jim izognite. Besedilo naj bo razumljivo, tudi če 
uporabnik ne pozna definicij. 
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12.4.5 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V KOMENTARJU 

 
Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 
 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  

 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 
vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 
decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 
decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  

 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 
ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 
za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 
'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3).  

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku vejica (12,000).  
 

12.4.6 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL, GRAFIKONOV, KART IN BESEDNIH OBLAKOV 

12.4.6.1 SPLOŠNO 

Podrobna navodila in priporočila za pripravo tabel, grafikonov, kart in besednih oblakov so v poglavju 
»Predstavitev statističnih podatkov«. 
 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 
prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 
in grafikonu ter na karti.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 V tabeli, v grafikonu, na karti in v besednem oblaku naj bodo predstavljeni in povezani s komentarjem le 
najpomembnejši izsledki iz statističnega raziskovanja. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjer koli drugje. 

 
I. NASLOVI 

Naslov tabele, grafikona, karte naj nakaže vsebino ali povzema besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu tabele 
oziroma v legendi in na oseh grafikona, v legendi karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju 
besedila iz čela in glave tabele ter legende in osi grafikona v naslov. 

 
Oblikovanje naslova 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) Slovenija, EU-27, države članice OECD; če gre za prikaz 
podatkov na ravneh, nižjih od nacionalne, tudi b) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. Navajanje časovne 
opredelitve ni potrebno, kadar so predstavljeni podatki za več let in je to razvidno iz čela ali glave tabele. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 
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 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opomba). 

 

Zgleda: 

Izvoz, statistične regije, Slovenija
54 

Exports, statistical regions, Slovenia 

 
II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA

55
 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so praviloma navedena pod posamezno tabelo, 
grafikonom, karto. 

 Seznam uporabljenih statističnih in drugih znamenj je naveden tudi na koncu publikacije (Statistična in 
druga znamenja). 

 

Zgleda: 

- ni pojava 
- no occurence of event 

 
III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

56
 

 Seznam vseh uporabljenih kratic, krajšav (kratice, okrajšave in formule se s skupnim imenom lahko 
imenujejo krajšave) in merskih enot je naveden na koncu publikacije (Krajšave in merske enote ali Kratice, 
okrajšave in merske enote itd). 

 Za zapis merskih enot in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji zapisa: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 1. 1. 2010 
o za indekse obliko: V 2010  in  IV–VI 2010  
                                     V 2009          I–III 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.) 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK. 

 
IV. OPOMBA

57
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na koncu 
ustrezne enote (npr. prebivalci1)) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali na karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Kjer je tabel, grafikonov ali kart več, začnemo opombe v vsaki predstavitvi podatkov številčiti od začetka.  
 V tabeli, grafikonu in na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj 

navzdol, pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 

                    
54 Naslov nima časovne komponente, ker je razvidna iz tabele. 

55 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

56 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

57 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 
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 Opomba pod tabelo, grafikonom ali karto se začenja s številko opombe, z zaklepajem, nadaljuje s presledkom ter 
z besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 

Zgleda: 

1) Plačana delovna sila. 

1) Salaried labour force.  

 

V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
58

 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom, karto, besednim oblakom je kratko, saj naj 
vsebuje samo informacijo o »avtorju« (ustanova, npr.: SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta tudi »spletni 
naslov« ter »letnico oz. datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej 
ime ustanove (lastnika spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikon, karto, besedni oblak in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike.  

 

Zgledi: 

Vir: SURS 
Source: SURS  
Vira: MKGP, SURS 

 
VI. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELO, GRAFIKONOM, KARTO ALI BESEDNIM 

OBLAKOM 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 
VII. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)

59
 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Enako 
ravnamo tudi v angleških različicah objav; kratice SURS ne prevajamo. Simbol © s pripisom lastnika avtorskih 
pravic uporabimo na vseh grafikonih, kartah in besednih oblakih. Simbol je postavljen v desni spodnji kot v 
območje grafikona (vendar ne čez podatke) in v desni spodnji kot karte. 
 
VIII. ŠTEVILČENJE TABEL, GRAFIKONOV, KART IN BESEDNIH OBLAKOV

60
 

Vsako tabelo, grafikon, karto ali besedni oblak praviloma tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje 
sklicujemo na podatke iz posamezne tabelarične ali grafične predstavitve. To napravimo tako, da zapišemo nad 
tabelo, grafikon, karto ali besedni oblak, in sicer pred besedilo, ki tvori naslov, besedo »Tabela« (ang. »Table«), 
»Grafikon« (ang. »Chart«), »Karta« (ang. »Map«), »Besedni oblak« (ang. »Word cloud«) vstavimo presledek in 
zapišemo zaporedno številko. Zaporedni številki sledijo znak za dvopičje, presledek in besedilo naslova. Ker 
poglavja niso oštevilčena, si številke tabel, grafikonov, kart ali besednih oblakov sledijo po številčnem 
zaporedju. Posamezen tip predstavitve podatkov številčimo posebej.  
 

Zgledi: 

Tabela 1: Uporaba računalnikov v podjetjih, EU-27
61

  
Table 1: Computer uses in enterprises, EU-27 
Grafikon 1: 
Chart 1: 
Karta 1: 
Map 1: 
Besedni oblak 1: 
Word cloud 1: 

                    
58 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 

59 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 

60 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

61 Naslov nima časovne komponente, ker je razvidna iz legende grafikona. 



106 Slogovni priročnik 

 

 

12.4.6.2 TABELE 

Vsebina 

 V enostavnih tabelah prikazujemo prvenstveno relativna števila (indeksi, koeficienti, stopnje, strukture), 
lahko tudi absolutne podatke. 

 
Oblika 

 Oblika ni določena vnaprej, oblikovalec jo prilagaja vsebini. 

 Podatki naj bodo strukturirani tako, da je omogočena njihova primerjava z branjem po stolpcu navzdol. 
Zgled: imena statističnih regij so navedena v čelu tabele in podatki zanje v vrstici. 

 Praviloma je glava tabele v celici poravnana sredinsko, čelo tabele ima levo poravnavo. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko 
lažje berljivi. 

 Besedilo v glavi in čelu tabele je pisano z malimi tiskanimi črkami. 

 Besedilo glavne ravni
62

 je v glavi tabele zapisano z veliko začetnico; podrejene pa z malo. 

 Besedilo glavne ravni
63

 je v čelu tabele zapisano z veliko začetnico; podrejene ravni pa z malo; praviloma jih 
zamaknemo za dve mesti. Ko glavno raven razčlenimo na podrejene ravni ne vstavimo dvopičja. 

 Prva vrstica je lahko namenjena podatkom, ki veljajo za 'skupaj'. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za 
ženske. 

 
Zapis števil 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih mest 
(npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje 
in povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če vsota ni 100 %). 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu pa 
decimalna pika (73.3).  

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). 

 Praznih polj naj ne bo: polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s 
statističnim znamenjem za »ni pojava« (-) ali s statističnim znamenjem za »ni podatka« (…). 

 

12.4.6.3 GRAFIKONI 

Vsebina 

 V grafikonih prikazujemo pretežno relativna števila (indeksi, koeficienti, strukture, stopnje). 
 

Oblika 

 Podatki v grafikonu so razvrščeni po velikosti (od največje do najmanjše vrednosti) ali po logičnem, 
naravnem zaporedju.  

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Če je iz oznak osi grafikona očitno kaj prikazujejo, osi ni treba posebej nasloviti (npr. naslov »leto« lahko 
izpustimo, če so letnice iz časovne vrste izpisane v celoti, torej 2005, 2006, 2007 itd.). 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; ni potrebna, če 
grafikon predstavlja samo enovrstne podatke. 

 Stolpčni grafikon naj bo obrnjen tako, da bo omogočena primerjava podatkov z branjem navzdol.  

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za 
ženske. 

                    
62 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

63 Kaj je glavna in kaj podrejena raven, je razvidno iz primera tabele na strani 52.. 
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 V tortnem grafikonu so izseki (podatki) urejeni po velikosti, začenši z največjim ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju (če kategorija 'drugo' predstavlja največjo vrednost, je lahko na zadnjem, in ne na 
prvem mestu). 

 Razporeditev deležev na tortnem grafikonu se v primerjavi z urno številčnico začne na mestu za 12. uro. 

 Izseke v krogu pri tortnem grafikonu je priporočljivo označiti z njihovimi dejanskimi vrednostmi, lahko tudi z 
besedilom. 

 
Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu pa 
decimalna pika (73.3).  

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). 

 Polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s statističnim znamenjem za 
»ni pojava« (-) ali s statističnim znamenjem za »ni podatka« (…). 
 

12.4.6.4 KARTE 

Statistične karte so najustreznejše orodje za vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Omogočajo 
prepoznavanje in poudarjanje prostorskih vzorcev, ki iz tabelarične in grafične predstavitve podatkov niso 
razpoznavni.  
 
Absolutne statistične podatke je treba za prikaz na kartah preračunati v kazalnike (relativna števila), saj tako 
zagotovimo primerljivost med različno velikimi prostorskimi enotami. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje 
neki pojav v odnosu do drugega pojava. 
 
Podatki morajo biti členjeni na nižje teritorialne ravni (npr. statistične regije, občine itd). 
 
Karte izdela za to odgovorna oseba na oddelku Uredništvo in regionalne statistike. Avtor mora naročiti izdelavo karte 
in zagotoviti ustrezne podatke in metapodatke v datoteki v formatu Excel. Ta naj bo oblikovana po naslednjih 
navodili: 

 V datoteki naj bodo navedeni zapisi za vse prostorske enote, za katere je treba pripraviti karto, tudi tistih, za 
katere je podatek enak nič (0) ali ga ni (npr. »ni podatka«, »ni pojava«). 

 Pri vrednostih za podatke naj bodo za prostorske enote poleg imen zapisane tudi šifre prostorskih enot 
(občin, statističnih regij itd.). 

 Za podatkovne vrednosti je zaželeno, da se poda predlog za predvideno razdelitev po razredih. 

 Če bo na karti več vrst podatkov (kartodiagram), je treba označiti, kako naj bodo podatki prikazani (kaj se 
prikaže v podlagi in kaj na grafikonu ter na kakšen način: stolpec ali strukturni krog). 

 Datoteka naj vsebuje pripravljeno besedilo za naslov karte in legendo ter za morebitne opombe in vir. 

 Za angleško različico publikacije iz zbirke Brošure je treba pripraviti in oddati tudi angleške prevode tekstov. 

 Izdelovalcu karte je treba sporočiti, kakšen bo format karte in kakšna bosta vrsta ali medij objave karte (dve 
jezikovno ločeni karti). 

 

12.4.7 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE  

1. Datum objave je za letno dni vnaprej določene v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS. Vodja 
vsebinskega oddelka mora objave napovedati in jih potrditi. 

2. Priprava ene jezikovne različice publikacije traja predvidoma 2 meseca.  
3. Avtor mora pripraviti dve različici publikacije – eno v slovenskem, drugo v angleškem jeziku.  
4. Avtor po predhodnem posvetu z Uredništvom in regionalnimi statistikami odda gradivo uredniku zbirke 2 

meseca pred načrtovanim izidom publikacije. Celotno publikacijo odda v formatu Word, poleg tega tabele in 
grafikone tudi v formatu Excel, karte pa v formatu wmf in jpg.  

5. Urednik publikacije pregleda gradivo, avtorju sporoči predloge, pripombe.  
6. Avtor posreduje z urednikom publikacije usklajeno gradivo v lektoriranje.  
7. Avtor objave v sodelovanju s področnim urednikom in Uredništvom in regionalnimi statistikami določi 

razdelilnik za publikacijo in naklado. Vodja Uredništva in regionalnih statistik ga objavi na intranetu.  
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8. Avtor objave izpolni naročilnico in jo v elektronski obliki posreduje odgovorni osebi v finančno službo, kjer jo 
dopolnijo in posredujejo avtorju ter oddelku za pripravo in tisk gradiva.  

9. Avtor objave urejeno gradivo posreduje v elektronski obliki v oblikovanje odgovorni osebi v oddelek za 
pripravo in tisk gradiva.  

10. Oblikovalec oblikuje gradivo in ga posreduje v avtorsko korekturo. 
11. Pri avtorski korekturi avtor sodeluje z urednikom publikacije in z oblikovalcem.  
12. Po zaključeni avtorski korekturi avtor potrdi publikacijo.  
13. Oblikovalec posreduje publikacijo na naslov surs.objave za objavo na spletnih straneh. 
14. Oblikovalec posreduje publikacijo za tisk odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva. 
15. Odgovorna oseba iz oddelka za pripravo in tisk gradiva posreduje publikacijo zunanjemu izvajalcu v skladu 

s pravili in postopki, ki veljajo za Javno naročanje.  
16. Avtor pripravi spremljevalno novico – Posebno objavo (v aplikaciji SURS WebCMS) za objavo na spletni strani.  
17. Avtor pripravi spremni dopis, ki je priložen k tiskani različici publikacije. Uskladi ga s predstavnikom za 

odnose z javnostmi. 
18. Avtor pripravi kratko spremljevalno besedilo, ki se na spletni strani objavi poleg publikacije.  
19. Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike v dogovoru z urednikom spletnih strani na surs.objave 

sporoči, na katero spletno mesto na vstopni strani SURS-a morajo publikacijo ob izidu uvrstiti.  
20. Odgovorna oseba v finančni službi poskrbi za razpošiljanje publikacije v skladu z naslovniki v razdelilniku. 

 

12.5 STATISTIČNE INFORMACIJE (SI) 

12.5.1 NAMEN PUBLIKACIJE 

 
Statistične informacije so zbirka publikacij, v katerih predstavljamo predvsem letne izsledke statističnih 
raziskovanj. Publikacije iz te zbirke so namenjene zlasti strokovni javnosti. 
 

12.5.2 SPLOŠNO O PUBLIKACIJI 

 

Publikacija ima predpisano okvirno obliko. Vsak izvod je dvojezičen, slovensko-angleški. Uporabnikom je na 
voljo na spletni strani stat.si elektronska različica v formatu pdf. Časovno izdajanje je vezano na značilnosti in 
periodiko posameznih statističnih raziskovanj.  

V publikacijah iz zbirke Statistične informacije so podatki prikazani v tabelah, grafikonih, na kartah in razloženi v 
kratkih, razumljivih in zanimivih komentarjih (zaželeno je učinkovito komentiranje). Poleg tega vsebujejo še 
druge elemente: kratka metodološka pojasnila, osnovne statistične definicije in opis raziskovanja.  

Viri podatkov so administrativni in drugi viri podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo Statistični urad RS, pooblaščeni 
izvajalci državne statistike in druge ustanove (npr. Eurostat).  
 

12.5.3 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 

 Povzetek v obliki alinej na prvi strani 

 Grafična ali tabelarična predstavitev podatkov na prvi strani, pod povzetkom 

 Vsebinski del s tabelami, z grafikoni, s kartami in s komentarji 

 Seznam uporabljenih statističnih in drugih znamenj 

 Seznam krajšav (kratice, okrajšave, formule) in merskih enot 

 Različni šifranti 

 Metodološka pojasnila 

 Rubrika »Objavljanje rezultatov« 

 Kolofon 

 Rubrika »Kako do statističnih podatkov in informacij?« 
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12.5.4 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE KOMENTARJA  

 
Podrobna navodila in priporočila za pisanje komentarja so v poglavjih »Statistična zgodba« in »Učinkovit 
komentar«. 

 Komentarji naj bodo učinkoviti, to pomeni zanimivi, jasni, razumljivi, logični in preprosti, obenem pa morajo 
biti vedno nevtralni oz. nepristranski.  

 Stavki naj bodo raje krajši kot predolgi in brez nepotrebnih besed (mašil).  

 V komentarju so najprej navedeni najpomembnejši podatki, izsledki, dejstva, nato pa manj pomembni kot 
dodatne informacije. 

 Kratek komentar, ki dopolnjuje tabelo, grafikon, karto, usmerja uporabnikovo pozornost in mu odkriva 
splošne izsledke statističnih raziskovanj. 

 Besedilo je treba zapisati v ustreznem (smiselnem) slovničnem času. Če poročamo o že opravljenem 
posameznem (konkretnem) raziskovanju (npr. v standardnem poročilu o kakovosti) in o njegovih izsledkih, 
uporabimo preteklik. Če pa morda vmes pojasnimo, kako praviloma poteka kak postopek, ki ga v 
raziskovanju, o katerem poročamo, tokrat nismo uporabili ali ki se v takem raziskovanju sicer ne uporablja, 
uporabimo sedanjik.  

 Strokovne izraze (termine) v komentarju poenostavite ali se jim izognite. Besedilo naj bo razumljivo, tudi če 
uporabnik ne pozna definicij. 

 

12.5.5 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V KOMENTARJU 

 
Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  

 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 
vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 
decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 
decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  

 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 
ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 
za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 
'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3).  

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku vejica (12,000).  
 

12.5.6 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL, GRAFIKONOV IN KART 

12.5.6.1 SPLOŠNO 

 
Podrobna navodila in priporočila za pripravo tabel, grafikonov, kart in besednih oblakov so v poglavju 
»Predstavitev statističnih podatkov«. 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 
prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 
in grafikonu ter na karti.  
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 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 V tabeli, grafikonu in karti naj bodo predstavljeni in povezani s komentarjem le najpomembnejši izsledki iz 
statističnega raziskovanja. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjerkoli drugje. 

 
I. NASLOVI 

Naslov tabele, grafikona, karte naj nakaže vsebino ali povzema besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu tabele 
oziroma v legendi in na oseh grafikona, v legendi karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju 
besedila iz čela in glave tabele ter iz legende in osi grafikona v naslov. 

 
Oblikovanje naslova  

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) Slovenija, EU-27, države članice OECD; če gre za prikaz 
podatkov na ravneh, nižjih od nacionalne, tudi b) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. Navajanje časovne 
opredelitve ni potrebno, kadar so predstavljeni podatki za več let in je to razvidno iz čela ali glave tabele. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opomba). 

 Če se tabela razdeli na več strani, ponovimo naslov tudi na naslednji strani in v oklepaju dodamo besedilo 
»(nadaljevanje)« (ang. »(continued)«). 

 Objava je dvojezična, zato sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno. Angleško besedilo naslova 
lahko pišemo tudi v isto vrstico kot slovensko besedilo; ločimo ju s poševnico (»/«) brez presledka. 

 

Zgledi: 

Povprečna površina naselij, občine, Slovenija, 1. 1. 2011 
Average area of settlements, municipalities, Slovenia, 1. 1. 2011 

Povprečna površina naselij, občine, Slovenija, 1. 1. 2011/Average area of settlements, municipalities, Slovenia, 
1. 1. 2011 

 

II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA
64

 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so praviloma navedena pod posamezno tabelo, 
grafikonom, karto.  

 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj je naveden tudi na koncu publikacije (Statistična in 
druga znamenja). 

 Angleški prevod razlage statističnega znamenja se piše pod slovenskim besedilom ali v isti vrstici; pri drugi 
obliki zapisa sta besedili ločeni s poševnico (»/«), in sicer stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. 

 

Zgleda: 

-  ni pojava 
  no occurence of event 
-  ni pojava/no occurence of event 

 
 
III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

65
 

 Seznam vseh uporabljenih kratic, krajšav (kratice, okrajšave in formule se s skupnim imenom lahko 
imenujejo krajšave) in merskih enot je naveden na koncu publikacije (Krajšave in merske enote ali Kratice, 
okrajšave in merske enote itd.). 

                    
64 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

65 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 
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 Za zapis merskih enot in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji obliko: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 1. 1. 2010 
o za indekse obliko: V 2010  in  IV–VI 2010  

                  V 2009         I–III 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.) 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK. 

 
IV. OPOMBA

66
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi podatkov jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) stično na 
koncu ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali na karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Če je tabel, grafikonov ali kart več, začnemo opombe v vsaki predstavitvi podatkov številčiti od začetka.  

 V tabeli, grafikonu ali na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj 
navzdol, pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 

 Opomba pod tabelo, grafikonom ali karto se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom 
ter z besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 Angleški prevod besedila opomb zapišemo pod slovenskim besedilom, če ni dovolj prostora, pa v isti vrstici; 
med besedili vstavimo poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh poševne črte. Zaporedna 
številka opombe je vedno zapisana le pred besedilom v slovenščini. 

 

Zgleda: 

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci; ti vključujejo tudi kmete. 
  Persons in employment comprising farmers are included. 
1)  Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo./Because of rounding, the totals do not add up. 

 

V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
67

 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom in karto je kratko, saj naj vsebuje samo 
informacijo o »avtorju« (ustanovi, npr. SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta vsebuje tudi »spletni naslov« 
ter »letnico oz. datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime 
ustanove (lastnika spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikonom in karto, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Angleški prevod besedila zapišemo praviloma pod slovenskim besedilom; 
če nimamo dovolj prostora, ga lahko zapišemo tudi v isti vrstici; v tem primeru vstavimo med besedili 
poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh poševne črte.  
 

Zgledi: 

Vir: SURS 
Source: SURS 
Vir/Source: SURS 
Vira: SURS (ADS), Eurostat (ADS)/Sources: SURS (LFS), Eurostat (LFS) 

 

                    
66 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 

publikacijah Statističnega urada RS. 

67 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 
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VI. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELAMI, GRAFIKONI ALI KARTAMI 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 
VII. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)

68
 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Simbol © s 
pripisom lastnika avtorskih pravic uporabimo na vseh grafikonih in kartah. Simbol je postavljen v desni spodnji 
kot v območje grafikona (vendar ne čez podatke) in v desni spodnji kot karte. 
 

VIII. ŠTEVILČENJE TABEL, GRAFIKONOV, KART
69

 

Vsako tabelo, grafikon ali karto praviloma tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na podatke 
iz posamezne tabelarične ali grafične predstavitve. To napravimo tako, da zapišemo nad tabelo, grafikon ali 
karto, in sicer pred besedilo, ki tvori naslov, besedo »Tabela« (ang. »Table«), »Grafikon« (ang. »Chart«), 
»Karta« (ang. »Map«), vstavimo presledek in zapišemo zaporedno številko. Zaporedni številki sledi znak za 
dvopičje, presledek in besedilo naslova. Kjer poglavja niso oštevilčena, si številke tabel, grafikonov in kart 
sledijo po številčnem zaporedju. 
 

Zgledi: 

Tabela 1: Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija 
Table 1: Territorial units and house numbers, Slovenia 
Grafikon 1:  
Chart 1:  
Karta 1:  
Map 1:  

 

12.5.6.2 TABELE 

Vsebina 

 V tabelah prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
 

Oblika 

 Oblika ni določena vnaprej, oblikovalec jo prilagaja vsebini. 

 Podatki naj bodo strukturirani tako, da je omogočena njihova primerjava z branjem po stolpcu navzdol. 
Primer: imena statističnih regij so navedena v čelu tabele in podatki zanje v vrstici. 

 Praviloma je glava tabele v celici poravnana sredinsko, čelo tabele ima levo poravnavo. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko 
lažje berljivi. 

 Besedilo v glavi in čelu tabele je pisano z malimi tiskanimi črkami. 

 Besedilo glavne ravni
70 

je v glavi tabele zapisano z veliko začetnico; podrejene pa z malo. 

 Besedilo glavne ravni
71

 je v čelu tabele zapisano z veliko začetnico; podrejene ravni pa z malo; zamaknemo 
jih za dve mesti. Ko glavno raven razčlenimo na podrejene ravni ne vstavimo dvopičja. 

 Prva vrstica je lahko namenjena podatkom, ki veljajo za 'skupaj'. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 

 Za boljšo berljivost lahko za vsako 5. ali 10. vrstico s podatki vstavimo prazno vrstico. Boljšo berljivost lahko 
dosežemo tudi z nevpadljivim senčenjem. 

 

                    
68 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 

69 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

70 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

71 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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Zapis števil 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih mest 
(npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje 
in povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če vsota ni 100 %). 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja pika.  

 Praznih polj naj ne bo: polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s 
statističnim znamenjem za »ni pojava« (-) ali s statističnim znamenjem za »ni podatka« (…). 

 

12.5.6.3 GRAFIKONI 

Vsebina 

 V grafikonih prikazujemo predvsem relativna števila (strukture, indeksi, koeficienti, stopnje) in tudi absolutna 
števila. 

 
Oblika 

 V grafikonu so podatki urejeni po velikosti, od največjega do najmanjšega ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju (npr.če kategorija 'drugo' predstavlja največjo vrednost, je lahko na zadnjem in ne na 
prvem mestu). 

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Če je iz oznak osi grafikona očitno kaj prikazujejo, osi ni treba posebej nasloviti (npr. naslov »leto« lahko 
izpustimo, če so letnice iz časovne vrste izpisane v celoti, torej 2005, 2006, 2007 itd.). 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; ni potrebna, če 
grafikon predstavlja samo enovrstne podatke. 

 Stolpčni grafikon naj bo obrnjen tako, da bo omogočena primerjava podatkov z branjem navzdol. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 

 Razporeditev deležev na tortnem grafikonu se v primerjavi z urno številčnico začne na mestu za 12. uro. 

 Izseke v krogu pri tortnem grafikonu je priporočljivo označiti z njihovimi dejanskimi vrednostmi, lahko tudi z 
besedilom. 

 
Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja pika. 

 

12.5.6.4 KARTE 

Statistične karte so najustreznejše orodje za vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Omogočajo 
prepoznavanje in poudarjanje prostorskih vzorcev, ki iz tabelarične in grafične predstavitve podatkov niso 
razpoznavni.  
 
Absolutne statistične podatke je treba za prikaz na kartah preračunati v kazalnike (relativna števila), saj tako 
zagotovimo primerljivost med različno velikimi prostorskimi enotami. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje 
neki pojav v odnosu do drugega pojava. 
 
Podatki morajo biti členjeni na nižje teritorialne ravni (npr. statistične regije, občine itd.). 
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Karte izdela za to odgovorna oseba na oddelku Uredništvo in regionalne statistike. Avtor mora naročiti izdelavo karte 
in zagotoviti ustrezne podatke in metapodatke v datoteki v formatu Excel. Ta naj bo oblikovana po naslednjih 
navodilih: 

 V datoteki naj bodo navedeni zapisi za vse prostorske enote, za katere je treba pripraviti karto, tudi tisti, za 
katere je podatek enak nič (0) ali ga ni (npr. »ni podatka«, »ni pojava«). 

 Pri vrednostih za podatke naj bodo za prostorske enote poleg imen zapisane tudi šifre prostorskih enot 
(občin, statističnih regij itd.). 

 Za podatkovne vrednosti je zaželeno, da se poda predlog za predvideno razdelitev po razredih. 

 Če bo na karti več vrst podatkov (kartodiagram), je treba označiti, kako naj bodo podatki prikazani (kaj se 
prikaže v podlagi in kaj na grafikonu ter na kakšen način: stolpec ali strukturni krog). 

 Datoteka naj vsebuje pripravljeno besedilo za naslov karte in legendo ter za morebitne opombe in vir. 

 Za angleško različico karte je treba pripraviti in oddati tudi angleške prevode besedil. 

 Izdelovalcu karte je treba sporočiti, kakšen bo format karte in kakšna naj bosta vrsta in medij objave karte 
(ena dvojezična karta). 

 

12.5.7 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE 

1. Datum objave je za leto dni vnaprej določen v koledarju objav v skladu z načrtom publiciranja, ki je del 
METIS. Vodja vsebinskega oddelka mora objave napovedati in jih potrditi. 

2. Avtor pripravi gradivo za novo številko publikacije v angleškem in slovenskem jeziku.  
3. Področni urednik pregleda in odobri gradivo. 
4. Avtor odda gradivo uredniku zbirke. Celotno publikacijo odda v formatu Word; poleg tega tabele in izdelane 

grafikone tudi v formatu Excel, karte v formatu wmf in jpg. Za nove publikacije iz zbirke Statistične 
informacije (SI) je zaželeno predoblikovanje; o tem se avtor dogovori z oblikovalcem.  

5. Urednik zbirke pregleda publikacijo, avtorju sporoči predloge, pripombe.  
6. Z urednikom publikacije usklajeno gradivo avtor posreduje v lektoriranje – v predal Lektura na intranetu.  
7. Avtor izpolni naročilnico in jo v elektronski obliki posreduje odgovorni osebi v finančno službo, kjer jo 

dopolnijo in posredujejo avtorju ter oddelku za pripravo in tisk gradiva.  
8. Urejeno in lektorirano gradivo avtor odda v oblikovanje, in sicer odgovorni osebi v oddelek za pripravo in 

tisk gradiva; pri novih publikacijah avtor odda tudi izpis na papirju. 
9. Oblikovalec oblikuje gradivo (formata pdf in doc) in ga odda v avtorsko korekturo. 
10. Po končani avtorski korekturi, ta poteka v sodelovanju z urednikom zbirke in oblikovalcem, avtor potrdi 

publikacijo.  
11. Oblikovalec odda publikacijo za objavo na spletnih straneh. 
12. Avtor pripravi novico v slovenskem in angleškem jeziku za SI v aplikaciji SURS WebCMS. Novica ob objavi 

SI je kratka; povzetek je dolg največ 180 znakov. V novici je navedena povezava do publikacije. 

 
 

12.6 STATISTIČNI LETOPIS 

12.6.1 NAMEN PUBLIKACIJE 

 
Statistični letopis je najobsežnejša redna letna serijska publikacija Statističnega urada RS, namenjena 
najširšemu krogu uporabnikov v Sloveniji in tujini. V tej publikaciji so prikazani izsledki rednih in občasnih 
statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo Statistični urad RS in drugi pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj. 
Predstavljeni so tudi podatki nekaterih drugih ustanov. 
 

12.6.2 SPLOŠNO O PUBLIKACIJI 

 
Publikacija se vsebinsko in oblikovno z leti bistveno ne spreminja. Je dvojezična, slovensko-angleška, izhaja na 
formatu A4. Uporabnikom je na voljo v tiskani in elektronski različici; druga je na voljo na spletnih straneh stat.si, 
v pdf formatu, tabele pa tudi v formatih xls in htm. 
V posameznih vsebinskih poglavjih so statistični absolutni podatki in relativna števila predstavljeni v tabelah, 
grafikonih in nekateri tudi na kartah. Večino Statističnega letopisa predstavljajo podatki na ravni celotne 
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Slovenije, zadnja štiri poglavja pa so namenjena predstavitvi statističnih regij, občin, mestnih naselij in 
mednarodnemu pregledu. V publikaciji so objavljeni zadnji razpoložljivi letni podatki in tudi daljše časovne vrste. 
Publikacija se posodablja z novimi podatki enkrat letno in izhaja konec leta.  
Viri podatkov so administrativni in drugi viri podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo Statistični urad RS, pooblaščeni 
izvajalci državne statistike in druge ustanove (npr. Eurostat).  
 

12.6.3 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 
 Naslovnica, naslov 
 Seznam avtorjev 
 Kolofon 
 Predgovor 
 Seznam statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot 
 Posebna pojasnila 
 Vsebinsko kazalo 
 Kazalo tabel 
 Kazalo grafikonov  
 Vsebinska področja  

Vsebinska področja so: Ozemlje in podnebje, Upravna in druge členitve ozemlja RS, Poslovni subjekti, 
Prebivalstvo, Volitve, Izobraževanje, Raziskovanje, razvoj, znanost in tehnologija, Kultura, Zdravstvo, Socialna 
zaščita, Kriminaliteta, Aktivno prebivalstvo, Plače in stroški dela, Življenjska raven, Cene, Kmetijstvo in ribištvo, 
Gozdarstvo in lov, Rudarstvo in predelovalne dejavnosti, Energetika, Gradbeništvo, Transport, Informacijska 
družba, Zunanja trgovina, Trgovina, Turizem, Nacionalni računi, Investicije v osnovna sredstva, Sredstva 
prebivalstva, potrošniški krediti in zavarovanje, Okolje, Pregled po statističnih regijah, Pregled po občinah, 
Pregled po mestnih območjih in Mednarodni pregled.  
 
Vsako poglavje se začne z metodološkimi pojasnili. Podatki so predstavljeni v tabelah. Načeloma so v začetnih 
tabelah posameznega poglavja objavljeni podatki za daljše časovne vrste oz. petletna povprečja in podatki za 
zadnjih 5 let. Če morda kje podatkov za omenjena leta ni, se objavijo podatki za razpoložljiva leta; sledijo 
podrobne tabele s podatki za zadnje poročevalsko leto ali zadnji razpoložljivi letni podatki. 
Vsebinska poglavja 1–29 se zaključijo z grafičnim listom; na njem so v grafikonih in na kartah predstavljeni 
izbrani podatki za posamezno področje. 
 

12.6.4 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE BESEDILA – METODOLOŠKIH POJASNIL 

 
Statistični letopis ne vsebuje komentarjev. Za pravilno razumevanje in uporabo objavljenih podatkov so 
uporabnikom na voljo metodološka pojasnila. 
 
Značilnosti metodoloških pojasnil: 

 Na kratek in jasen način podajajo ključna pojasnila in informacije, ki so potrebni za pravilno razumevanje 
predstavljenih podatkov v tabelah, grafikonih in na kartah. 

 Vsebina in dolžina se prilagajata vsebini posameznih vsebinskih poglavij.  
 Zgradba metodoloških pojasnil je v splošnem standardizirana in vsebuje naslednja poglavja:  

o Viri podatkov: na kratko je opisano, kdo in kaj je vir za prikazane podatke.  
o Zajetje oz. zajetje in uporabljene klasifikacije: kratek in jedrnat opis »populacije«, zajete v raziskovanje 

ter uporabljenih klasifikacij prikaza podatkov. 
o Definicije in pojasnila: opis osnovnih definicij za podatke in kazalnike ter nujna dodatna metodološka 

pojasnila, ki omogočajo pravilno razumevanje predstavljenih podatkov. 
o Revidiranje podatkov (po potrebi). 
o Objavljanje rezultatov: naštete so vse publikacije SURS-a, v katerih so objavljeni podatki s 

posameznega področja na mesečni, četrtletni, polletni in letni ravni ter občasne publikacije, ki 
vsebujejo podatke s posameznega področja. 

 Pisana so v strokovnem jeziku, vendar na jasen in razumljiv način. 
 Poudarki so lahko navedeni v obliki alinej, ker je tak zapis za pomnjenje najučinkovitejši. 
 Odstavki so praviloma kratki in predstavljajo po eno temo. 
 Strokovni izrazi (termini) so lahko poenostavljeni, vendar do te mere, da je še zagotovljena strokovnost 

izražanja.  
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12.6.5 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL, GRAFIKONOV IN KART 

12.6.5.1 SPLOŠNO 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 
prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 
in grafikonu ter na karti.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjer koli drugje. 

 
I. NASLOVI 

Naslov tabele, grafikona ali karte naj nakaže vsebino ali povzame besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu tabele 
oziroma v legendi in na oseh grafikona, v legendi karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju 
besedila iz čela in glave tabele ter iz legende in iz osi grafikona v naslov. 

 
Oblikovanje naslova 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Krajevne opredelitve v naslovih v tej publikaciji ni. Skoraj celotna vsebina se nanaša na prikazovanje 
podatkov za Slovenijo (na nacionalni ravni). Tudi v zadnjih poglavjih, v katerih so podatki prikazani po 
statističnih regijah, občinah, mestnih območjih, in v mednarodnem pregledu prav tako v tabelah ni krajevne 
opredelitve, saj so poglavja zaključene celote. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. Navajanje časovne 
opredelitve ni potrebno, kadar so predstavljeni podatki za več let in je to razvidno iz čela ali glave tabele. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opomba). 

 Če se tabela razdeli na več strani, ponovimo naslov tudi na naslednji strani in v oklepaju dodamo besedilo 
»(nadaljevanje)« (ang. »(continued)«). 

 Slovenski naslov je zapisan v krepkem tisku. 

 Objava je dvojezična, zato sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod; zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče.  

 
II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA

72
 

 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj je naveden v začetnem delu publikacije.  

 Uporabljena statistična in druga znamenja praviloma so navedena pod posamezno tabelo, grafikonom ali karto. 

 V publikaciji so uporabljena tudi statistična znamenja, ki jih uporablja Eurostat (npr. »b« prelom v časovni 
vrsti/break in series). 

 
III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

73
 

 Seznam vseh uporabljenih kratic, okrajšav in merskih enot je naveden v začetnem delu publikacije. 

 Za zapis merskih enot in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji obliko: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 1. 1. 2010 
o za indekse obliko: V 2010  in  IV–VI 2010 
                                   V 2009  I–III 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.) 

                    
72 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

73 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 
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o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 
po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu 
ISO sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in 
UK. Te kratice so navedene le v Metodoloških pojasnilih za mednarodni pregled, v tabelah pa je 
navedena le slovenska različica imen (brez kratic). 

 
IV. OPOMBA

74
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi podatkov jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na 
koncu ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali na karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Ker je tabel, grafikonov in kart več, začnemo opombe v vsaki predstavitvi podatkov številčiti od začetka.  

 V tabeli, grafikonu ali na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj 
navzdol, pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 

 Opomba pod tabelo, grafikonom ali karto se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom 
ter z besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 Angleški prevod besedila opombe, če je ta daljša, zapišemo pod slovenskim besedilom. Če je opomba 
krajša, zapišemo tudi prevod v isti vrstici; v tem primeru vstavimo med besedili poševnico (»/«), in sicer 
stično, tj. brez presledkov na obeh straneh. Zaporedna številka opombe je vedno zapisana le pred 
besedilom v slovenščini. 

 

Zgleda: 

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete. 
    Persons in employment comprising farmers are included. 
1) Stanje 1. 1. 2011./As of 1. 1. 2011. 

 

V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
75

 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom ali karto je kratko, saj naj vsebuje samo 
informacijo o »avtorju« (ustanova – MNZ), pri povzemanju s spleta tudi »spletni naslov« ter »letnico oz. 
datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime ustanove (lastnika 
spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa. V Statističnem letopisu 
navajamo le vire drugih institucij (SURS-a ne navajamo). 

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikonom ali karto takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Angleški prevod besedila zapišemo v poševnem tisku, in sicer praviloma 
pod slovenskim besedilom; če nimamo dovolj prostora, ga lahko zapišemo tudi v isti vrstici; v tem primeru 
vstavimo med besedili poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh poševne črte.  

 

Zgleda: 

Vir: Zavod za zaposlovanje 
Source: Employment Service of Slovenia 
Vir: Zavod za zaposlovanje/Source: Employment Service of Slovenia 

 
 

                    
74  Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 

publikacijah Statističnega urada RS. 

75 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 
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VI. VRSTNI RED NAVAJANJA VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELO, GRAFIKONOM ALI KARTO 

Najprej so navedene opombe, sledijo viri podatkov. 
 
VII. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)

76
 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Simbol © s 
pripisom lastnika avtorskih pravic uporabimo na vseh grafikonih in kartah. Simbol je praviloma postavljen v 
desni spodnji kot v območje grafikona – vendar ne čez podatke in v desni spodnji kot karte

77
. 

 
VIII. ŠTEVILČENJE TABEL, GRAFIKONOV, KART 

Vsako tabelo oštevilčimo. Številka tabele je sestavljena iz številke poglavja, ki ji pripišemo zaporedno številko 
tabele znotraj istega poglavja. Zaporedni številki sledi presledek in besedilo naslova.  
Grafikonov in kart ne številčimo. 
 

Zgled: 

4.28 Priseljeni iz tujine po starosti, spolu in državljanstvu, 2008 

        Immigrants from abroad by age, sex and citizenship, 2008 

 

12.6.5.2 TABELE 

Vsebina 

 V tabelah prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 

 Ob posodabljanju podatkov je odstranjeno prvo leto v seriji, na koncu je dodan stolpec s podatki za zadnje 
leto. Pri nekaterih tabelah so podatki v prvem stolpcu podatki za določeno referenčno leto (npr. leto 2000). 
Tudi pri večletnih podatkih (dvoletnih/petletnih/ popisnih podatkih) je treba pri posodabljanju ukrepati razumno. 

 Pri vsakokratni dopolnitvi tabel z novimi podatki je treba preveriti tudi podatke za predhodna obdobja – 
popravki podatkov (pojasnilo v opombi pod tabelo).  

 
Oblika 

 Tabele se oblikovno bistveno ne spreminjajo. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 Glava tabele je v celici poravnana sredinsko, čelo tabele ima levo poravnavo. 

 Števila so poravnana desno ali sredinsko po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so 
podatki veliko lažje berljivi. 

 Besedilo v glavi tabele je pisano z malimi tiskanimi črkami in vedno sredinsko poravnano. 

 Besedilo glavne ravni
78

 v glavi in čelu tabele je zapisano z veliko začetnico; podrejene pa z malo. Podrejene 
ravni v čelu tabele so praviloma zamaknjene za dve mesti. Ko glavno raven razčlenimo na podrejene ravni, 
ne vstavimo dvopičja. 

 Angleški prevod besedila glave in čela tabele: V čelu tabele vpišemo v prvi stolpec slovensko besedilo (leva 
stran čela), angleško besedilo pa v čelu v zadnji stolpec (desna stran čela). V glavi tabele je angleški prevod 
zapisan pod slovenskim besedilom. Pravila za rabo velike in male začetnice so pri zapisih obeh besedil 
enaka. Angleško besedilo je zapisano ležeče. 

 Prva vrstica je lahko namenjena podatkom, ki veljajo za 'skupaj'. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 
 

Zapis števil 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih mest 
(npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in 
povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če se seštevki zaradi 
zaokroževanja ne ujemajo). 

                    
76  Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 

77 Kreiranje simbola © v dokumentih (Word, Excel): držimo tipko Alt in odtipkamo 0169. 

78 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). V primeru te publikacije to ne velja. 

 

12.6.5.3 GRAFIKONI 

Vsebina 

 V grafikonih prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
Grafikoni in karte so na posebnem t.i. grafičnem listu, ki zaključuje posamezno poglavje.  

 
Oblika 

 V grafikonu so podatki urejeni po velikosti, od največjega do najmanjšega ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju (npr. če kategorija 'drugo' predstavlja največjo vrednost, je lahko na zadnjem in ne na 
prvem mestu). 

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; ni potrebna, če 
grafikon predstavlja samo enovrstne podatke. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 

 Razporeditev deležev na tortnem grafikonu se v primerjavi z urno številčnico začne na mestu za 12. uro (v 
dosedanjih izdajah na 15. uro). 

 Izseke v krogu pri tortnem grafikonu je priporočljivo označiti z njihovimi dejanskimi vrednostmi, lahko tudi z 
besedilom. 

 
Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 

12.6.5.4 KARTE 

Statistične karte so najustreznejše orodje za vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Omogočajo 
prepoznavanje in poudarjanje prostorskih vzorcev, ki iz tabelarične in grafične predstavitve podatkov niso 
razpoznavni.  
Absolutne statistične podatke je treba za prikaz na kartah preračunati v kazalnike (relativna števila), saj tako 
zagotovimo primerljivost med različno velikimi prostorskimi enotami. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje 
neki pojav v odnosu do drugega pojava. 
 

 Ker so na karti prikazane večje prostorske enote - statistične regije, je večina kart koropletnih – prikaz 
podatkov z barvanjem ploskev. 

 Legenda karte vsebuje dodatno razlago za prikazano vsebino (razlago za uporabljene barve in barvne 
lestvice, simbole, merske enote, formule in statistična znamenja (npr. »ni pojava (-)«, »ni podatka«, 

M
, N, 

itd.). Vrednosti razredov v legendi naj bodo urejene naraščajoče, od najnižjih do najvišjih. 
 

12.6.6 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE  

1. Datum objave publikacije je določen v koledarju objav v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS. 
Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike mora objavo napovedati in jo potrditi. 

2. Priprava publikacije traja približno 6 mesecev.  
3. Urednik publikacije objavi na interni spletni strani operativna navodila za pripravo publikacije. Osnova za 

pripravo novih tabel, metodoloških pojasnil in podatkov za grafične strani je vsebina predhodnega 
Statističnega letopisa. Ta je objavljena na interni spletni strani SURS.net. 
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4. Avtorji na spletni strani prevzamejo gradivo in ga posodobljenega predajo področnemu uredniku. 
5. Področni urednik pregleda in odobri gradivo ter ga posreduje uredniku publikacije. 
6. Če so predvidene nove tabele in grafikoni ali če je predvideno, da se bodo posamezne tabele zamenjale ali 

črtale, jih je treba v publikacijo ustrezno vključiti oz. zamenjati ali izločiti.  
7. Urednik publikacije pripravi mednarodni pregled podatkov; s spletnih strani Eurostata ter Svetovne 

zdravstvene organizacije prevzame absolutne podatke in kazalnike. 
8. Urednik publikacije ali avtor poskrbita za lektoriranje gradiva.  
9. Spojna lista za tiskano publikacijo Statističnega letopisa – pregledni karti Slovenije – izdela po predhodnem 

naročilu Geodetski inštitut RS.  
10. Urednik publikacije pripravi razdelilnik za publikacijo na osnovi 'Splošnega razdelilnika', objavljenega na 

internih spletnih straneh. Vodja Uredništva in regionalnih statistik ga objavi na intranetu.  
11. Urednik publikacije mora pred oddajo publikacije v oblikovanje izpolniti naročilnico in jo v elektronski obliki 

posredovati odgovorni osebi v finančno službo, kjer jo dopolnijo. Nato urednik publikacije naročilnico v 
elektronski obliki posreduje v oddelek za pripravo in tisk gradiva.  

12. Ko urednik publikacije prejme gradivo od področnih urednikov, ga uredi in v formatu Word in Excel pošlje v 
oblikovanje. 

13. Oblikovalec gradivo oblikuje po poglavjih in ga nato odda uredniku publikacije v prvi pregled. Urednik 
publikacije oblikovano poglavje pošlje v avtorsko korekturo področnemu uredniku. V poglavju Mednarodni 
pregled naj področni uredniki preverijo zlasti podatke za Slovenijo. 

14. Po zadnji avtorski korekturi potrdi področni urednik pravilnost gradiva (tiskano in elektronsko različico v 
formatu pdf). 

15. Oblikovalec v sodelovanju z urednikom publikacije oblikuje uvodni del in pripravi seznam tabel in 
grafikonov. 

16. Urednik publikacije potrdi publikacijo po zaključeni avtorski korekturi. 
17. Oblikovalec posreduje publikacijo za tisk odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva. 
18. Odgovorna oseba iz oddelka za pripravo in tisk gradiva odda elektronsko gradivo za publikacijo zunanjemu 

izvajalcu v skladu s pravili in postopki, ki veljajo za javno naročanje.  
19. Za objavo Statističnega letopisa na spletnih straneh pripravi urednik publikacije datoteke v programu Excel, 

oblikovalec pa datoteke celotnih poglavij in uvodnega dela ter naslovnice v formatu pdf. Urednik publikacije 
nato odda datoteke oddelku za podporo izhodnim procesom in internetne tehnologije. Urednik shrani 
datoteke v posebno mapo, od koder jih programer prevzame za objavo na spletu. 

20. Urednik publikacije po pregledu in odobritvi gradiva za objavo na spletu (besedilo, tabele in grafikone, 
priponke) potrdi končno objavo. 

21. Urednik publikacije pripravi spremljevalno novico – Posebno objavo (v aplikaciji SURS WebCMS) za 
objavo publikacije na spletnih straneh.  

22. Urednik publikacije pripravi spremni dopis, ki se priloži k tiskani različici publikacije. Uskladi ga s 
predstavnikom za odnose z javnostmi. 

23. Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike v dogovoru z urednikom spletnih strani sporoči na 
surs.objave, na katero spletno mesto na vstopni strani SURS-a morajo publikacijo ob izidu uvrstiti. 

24. Odgovorna oseba iz finančne službe poskrbi za razpošiljanje publikacij. 

 
 

12.7 SLOVENIJA V ŠTEVILKAH 

12.7.1 NAMEN PUBLIKACIJE 

 
Priročna žepna knjižica z naslovom Slovenija v številkah vsebuje vse bistvene podatke o naši državi in je 
pravzaprav statistični letopis v malem. Publikacija je namenjena splošni in strokovni javnosti. 
 

12.7.2 SPLOŠNO O PUBLIKACIJI 

 
Publikacija se vsebinsko in oblikovno z leti bistveno ne spreminja. Je dvojezična, slovensko-angleška, izdana na 
formatu A6. Uporabnikom je na voljo tiskana različica, na spletnih straneh stat.si pa tudi elektronska različica v 
formatu pdf. 
V posameznih vsebinskih poglavjih so najpomembnejši in najnovejši statistični podatki in kazalniki predstavljeni 
v tabelah, grafikonih in na kartah. Poleg podatkov na nacionalni ravni je del prostora v publikaciji namenjen 
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predstavitvi statističnih regij in del mednarodnemu pregledu. V Sloveniji v številkah so predstavljeni zadnji 
razpoložljivi letni podatki, v nekaj primerih tudi četrtletni, pa tudi daljše časovne vrste. 
Publikacija se enkrat letno posodobi z novimi podatki; navadno izide konec septembra.  
Viri podatkov so administrativni in drugi viri podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo Statistični urad RS, pooblaščeni 
izvajalci državne statistike in druge ustanove (npr. Eurostat). 
 

12.7.3 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 

 Naslovnica, naslov 

 Kolofon 

 Seznam statističnih znamenj, krajšav in merskih enot 

 Vsebinsko kazalo 

 Republika Slovenija – mejniki v razvoju države 

 Vsebinska področja: 

Ozemlje in podnebje, Okolje, Teritorialne enote, Volitve, Prebivalstvo, Socialna zaščita, Izobraževanje, 
Kultura, Raziskovanje in razvoj, Kriminaliteta, Trg dela, Življenjska raven, Cene, Poslovni subjekti, 
Kmetijstvo, Rudarstvo in predelovalne dejavnosti, Energetika, Gradbeništvo, Trgovina, Turizem, Transport, 
Informacijska družba, Zunanja trgovina, Bruto domači proizvod, Investicije, Finančna statistika, Nekateri 
podatki po statističnih regijah, Mednarodna primerjava. 

 Rubrika »Kako do statističnih podatkov in informacij?« 
 

12.7.4 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL, GRAFIKONOV IN KART 

12.7.4.1 SPLOŠNO 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 
prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 
in grafikonu ter na karti.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjer koli drugje. 

 
I. NASLOVI 

Naslov tabele, grafikona, karte naj nakaže vsebino ali povzame besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu tabele 
oziroma v legendi in na oseh grafikona, v legendi karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju 
besedila iz čela in glave tabele ter legende in osi grafikona v naslov. 

 
Oblikovanje naslova 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Krajevne opredelitve v naslovih ni, ker se celotna vsebina nanaša na prikazovanje podatkov za Slovenijo na 
nacionalni ravni. Izjema je del, ki prikazuje podatke po statističnih regijah, kar je ustrezno označeno v 
naslovu. Enako velja za del, namenjen mednarodni primerjavi. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. Navajanje 
časovne opredelitve ni potrebno, kadar so predstavljeni podatki za več let in je to razvidno iz čela ali glave 
tabele. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opomba). 

 Naslov je zapisan v krepkem tisku. 

 Objava je dvojezična, zato sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče.  
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II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA
79

 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so praviloma navedena pod posamezno tabelo, 
grafikonom, karto. 

 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj je naveden v začetnem delu publikacije (Statistična 
znamenja, krajšave, merske enote). 
 

Zgled: 

- ni pojava/no occurence of event 

 
III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

80
 

 Seznam vseh uporabljenih krajšav in merskih enot je naveden v začetnem delu publikacije (Statistična 
znamenja, krajšave, merske enote) 

 Za zapis merskih enot in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII, I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji obliko: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 1. 1. 2010 
o za indekse obliko: V 2010  in  IV–VI 2010  

                               V 2009         I–III 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.). 

 

IV. OPOMBA
81

 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi podatkov jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na 
koncu ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali na karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Ker je tabel, grafikonov, kart več, začnemo opombe v vsaki predstavitvi podatkov številčiti od začetka.  

 V tabeli, grafikonu ali na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj 
navzdol, pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 

 Opomba pod tabelo, grafikonom ali karto se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom 
ter z besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 Angleški prevod besedila opomb zapišemo v isti vrstici; med besedili vstavimo poševnico (»/«), in sicer brez 
presledka na obeh straneh poševne črte. 

 

Zgled: 

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete./Persons in employment comprising farmers 
are included. 

 

                    
79 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

80 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

81 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 
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V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
82

 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom ali karto je kratko, saj naj vsebuje samo 
informacijo o »avtorju« (ustanova – MNZ), pri povzemanju s spleta tudi »spletni naslov« ter »letnico oz. 
datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime ustanove (lastnika 
spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa. V Sloveniji v številkah 
navajamo le vire drugih institucij (SURS-a ne navajamo). 

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikonom ali karto takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Angleški prevod besedila zapišemo v poševnem tisku, in sicer praviloma 
pod slovenskim besedilom; če nimamo dovolj prostora, ga lahko zapišemo tudi v isti vrstici; v tem primeru 
vstavimo med besedili poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh poševne črte. 
 

Zgled: 

Vir: Zavod za zaposlovanje/Source: Employment Service of Slovenia 

 
 
VI. VRSTNI RED VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELO, GRAFIKONOM ALI KARTO 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 
 
VII. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)

83
 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Enako 
ravnamo tudi v angleških različicah objav; kratice SURS ne prevajamo. Simbol © s pripisom lastnika avtorskih 
pravic uporabimo na vseh grafikonih in kartah. Simbol je postavljen v desni spodnji kot v območje grafikona – 
vendar ne čez podatke in v desni spodnji kot karte

84
. 

 
 
VIII. ŠTEVILČENJE TABEL, GRAFIKONOV, KART 

Tabele, grafikoni in karte v tej publikaciji niso oštevilčeni. 
 

12.7.4.2 TABELE 

Vsebina 

 V tabelah so prikazani absolutni podatki in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 

 Ob posodabljanju podatkov je odstranjeno prvo leto v seriji, na koncu je dodan stolpec s podatki za zadnje 
leto. Pri nekaterih tabelah so podatki v prvem stolpcu, podatki za določeno referenčno leto (npr. leto 2000). 
Tudi pri večletnih podatkih (dvoletnih/petletnih/popisnih podatkih) je treba pri posodabljanju ukrepati 
razumno. 

 Pri vsakokratni dopolnitvi tabel z novimi podatki je treba preveriti tudi podatke za predhodna obdobja – 
popravki podatkov (praviloma pojasnilo v opombi pod tabelo). 

 
Oblika 

 Tabele se z leti oblikovno bistveno ne spreminjajo. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 Glava tabele je v celici poravnana sredinsko, čelo tabele ima levo poravnavo. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko 
lažje berljivi. 

 Besedilo v glavi in čelu tabele je pisano z malimi tiskanimi črkami. 

 Besedilo glavne ravni
85

 v glavi tabele je zapisano z veliko začetnico; podrejene pa z malo. 

                    
82 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 

83 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 

84 Kreiranje simbola © v dokumentih (Word, Excel): držimo tipko Alt in odtipkamo 0169. 

85 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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 Besedilo glavne ravni
86

 v čelu tabele je zapisano z veliko začetnico; podrejene ravni pa z malo; praviloma jih 
zamaknemo za dve mesti. Ko glavno raven razčlenimo na podrejene ravni, ne vstavimo dvopičja. 

 Ker so tabele dvojezične, vpišemo angleško besedilo pod slovenskega ležeče. Pravila za rabo velike in 
male začetnice so pri zapisih obeh besedil enaka. 

 Prva vrstica je lahko namenjena podatkom, ki veljajo za 'skupaj'. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za 
ženske. 
 

Zapis števil 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih 
mest (npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo 
razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če se 
seštevki zaradi zaokroževanja ne ujemajo). 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000), ker je publikacija dvojezična, se uporablja pika. V primeru te publikacije to ne velja. 

 

12.7.4.3  GRAFIKONI 

Vsebina 

 V grafikonih so prikazani absolutni podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
 

Oblika 

 V grafikonu so podatki urejeni po velikosti, od največjega do najmanjšega ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju (npr. če kategorija 'drugo' predstavlja največjo vrednost, je lahko na zadnjem in ne na 
prvem mestu). 

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; ni potrebna, če 
grafikon predstavlja samo enovrstne podatke. 

 Stolpčni grafikon naj bo obrnjen tako, da bo omogočena primerjava podatkov z branjem navzdol. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 

 Razporeditev deležev na tortnem grafikonu se v primerjavi z urno številčnico začne na mestu za 12. uro. 

 Izseke v krogu pri tortnem grafikonu je priporočljivo označiti z njihovimi dejanskimi vrednostmi, lahko tudi z 
besedilom. 

 
Zapis števil 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika. Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih je na splošno priporočeno, da je v slovenščini zapisana med tisočicami ali milijonicami pika 
(12.000) in v angleščini vejica (12,000). V primeru te publikacije to ne velja. 
 

12.7.4.4 KARTE 

Statistične karte so najustreznejše orodje za vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Omogočajo 
prepoznavanje in poudarjanje prostorskih vzorcev, ki iz tabelarične in grafične predstavitve podatkov niso 
razpoznavni.  
 

                    
86 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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Absolutne statistične podatke je treba za prikaz na kartah preračunati v kazalnike (relativna števila), saj tako 
zagotovimo primerljivost med različno velikimi prostorskimi enotami. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje 
neki pojav v odnosu do drugega pojava. 
 

 Ker so na karti prikazane večje prostorske enote - statistične regije, je izbrana koropletna karta – prikaz 
podatkov z barvanjem ploskev. 

 Legenda karte vsebuje dodatno razlago za prikazano vsebino (razlago za uporabljene barve in barvne 
lestvice, simbole, merske enote, formule in statistična znamenja (npr. »ni pojava (-)«, »ni podatka«, 

M
, N itd.).  

 Vrednosti razredov v legendi naj bodo urejene naraščajoče, od najnižjih do najvišjih. 
 

12.7.5 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE 

1. Datum objave publikacije je določen v koledarju objav v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS. 
Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike mora objavo napovedati in jo potrditi. 

2. Priprava publikacije traja približno 3 mesece.  
3. Urednik publikacije pripravi ustrezno predlogo za avtorje. 
4. Če so predvidene nove tabele in grafikoni ali če je predvideno, da se bodo posamezne tabele zamenjale ali 

črtale, jih je treba v publikacijo ustrezno vključiti oz. zamenjati ali izločiti. 
5. Urednik publikacije pripravi mednarodni pregled podatkov, ki jih pridobi na spletnih straneh Eurostata ter 

Svetovne zdravstvene organizacije. 
6. Urednik publikacije pripravi razdelilnik za publikacijo na osnovi 'Splošnega razdelilnika', objavljenega na 

internih spletnih straneh. Vodja Uredništva in regionalnih statistik ga objavi na intranetu.  
7. Urednik publikacije mora pred oddajo publikacije v oblikovanje izpolniti naročilnico in jo v elektronski obliki 

posredovati odgovorni osebi v finančno službo, kjer jo dopolnijo in posredujejo avtorju ter oddelku za 
pripravo in tisk gradiva.  

8. Urednik publikacije urejeno gradivo posreduje v oblikovanje odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva. 
9. Oblikovalec gradivo oblikuje, posreduje ga v avtorsko korekturo uredniku publikacije in potrebno popravi. 
10. Urednik publikacije naredi avtorsko korekturo v sodelovanju s področnimi uredniki, ki pregledajo zlasti 

podatke za Slovenijo. 
11. Urednik publikacije potrdi publikacijo po zaključeni avtorski korekturi. 
12. Oblikovalec posreduje publikacijo na naslov surs.objave za objavo na spletnih straneh. 
13. Oblikovalec posreduje publikacijo za tisk odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva. 
14. Odgovorna oseba iz oddelka za pripravo in tisk gradiva posreduje elektronsko gradivo za publikacijo 

zunanjemu izvajalcu v skladu s pravili in postopki, ki veljajo za javno naročanje.  
15. Urednik publikacije pripravi spremljevalno novico – Posebno objavo (v aplikaciji SURS WebCMS) za 

objavo publikacije na spletnih straneh.  
16. Urednik publikacije pripravi spremni dopis, ki je priložen k tiskani različici publikacije. Uskladi ga s 

predstavnikom za odnose z javnostmi. 
17. Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike v dogovoru z urednikom spletnih strani na surs.objave 

sporoči, na katero spletno mesto na vstopni strani SURS-a morajo publikacijo ob izidu uvrstiti. 
18. Odgovorna oseba iz finančne službe poskrbi za razpošiljanje publikacij. 

 

12.8 POMEMBNEJŠI STATISTIČNI PODATKI O SLOVENIJI 

12.8.1 NAMEN PUBLIKACIJE 

 
V publikaciji Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji so predstavljeni pomembnejši oziroma tisti statistični 
podatki, po katerih uporabniki povprašujejo najpogosteje. Ti podatki se objavljajo v tekočem mesecu na spletnih 
straneh Statističnega urada, in sicer v posameznih prvih objavah. Prvenstveno je publikacija namenjena 
strokovni javnosti in novinarjem.  
 

12.8.2 SPLOŠNO O PUBLIKACIJI 

 
Publikacija se vsebinsko in oblikovno z leti ne spreminja. Je dvojezična, slovensko-angleška, izdana na formatu 
A4. Uporabnikom sta na voljo tiskana in elektronska različica (na spletnih straneh stat.si v formatu pdf). 
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V posameznih vsebinskih poglavjih so statistični podatki in kazalniki predstavljeni v tabelah, in sicer na 
nacionalni ravni za daljše časovne vrste (letni podatki za zadnjih pet let, četrtletni podatki za zadnjih osem 
četrtletij, mesečni podatki za zadnjih dvanajst mesecev). V zadnjem delu publikacije so objavljeni grafikoni za 
poslovne tendence. Publikacija se konec vsakega meseca posodobi z novimi podatki; datum izida je prilagojen 
mesečnim novinarskim konferencam. 
Vira za podatke sta Statistični urad RS in Zavod RS za zaposlovanje. 
 

12.8.3 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 
 Naslovnica, naslov 

 Kolofon 

 Vsebinsko kazalo 

 Seznam statističnih in drugih znamenj, zapis časovnih enot, krajšav in merskih enot 

 Vsebinska področja s tabelami: 

o Prebivalstvo, Nacionalni računi, Cene, Plače, Aktivno prebivalstvo, Rudarstvo in predelovalne dejavnosti, 
Zunanja trgovina, Gradbeništvo, Trgovina in druge storitvene dejavnosti, Turizem, Transport, Kmetijstvo 
in ribištvo 

 Grafikoni za vsebinsko področje Poslovne tendence 

 Rubrika »Kako do statističnih podatkov in informacij?« 
 

12.8.4 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL 

12.8.4.1 SPLOŠNO 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjerkoli drugje.  

 Predstavljeni so le glavni in najpomembnejši izsledki izbranih statističnih raziskovanj. 
 
I. NASLOV 

Naslov tabele ali grafikona naj nakaže vsebino ali povzema besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu tabele in na 
oseh grafikona.  

 
Oblikovanje naslova 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Krajevne opredelitve v naslovih ni, ker je publikacija tematska in se celotna vsebina nanaša na prikazovanje 
podatkov za Slovenijo na nacionalni ravni. 

 Časovne opredelitve ni, ker je razvidna iz glav tabel oziroma oznak na osi. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 
dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 

 Naslov je zapisan v krepkem tisku. 

 Objava je dvojezična, zato sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče. 

 Tabela na več straneh: če se tabela razdeli na več strani, ponovimo naslov tudi na naslednji strani in v 
oklepaju dodamo besedilo »(nadaljevanje)« (ang. »(continued)«). 

 
II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA

87
 

 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj je naveden v začetnem delu publikacije (Statistična 
in druga znamenja).  

 

                    
87 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 
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III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE
88

 

 Seznam vseh uporabljenih krajšav in merskih enot je naveden v začetnem delu publikacije. 

 Za zapis merskih in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, % itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII,  I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja arabske številke: 1, 2, 3, 4 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.). 

 
IV. OPOMBA

89
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli. 

 V predstavitvi podatkov jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na 
koncu ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: prebivalci
1)

, 
državljani

2)
 …). 

 Ker je tabel več, začnemo opombe v vsaki številčiti od začetka.  

 V tabeli si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, pod tabelo pa po 
naraščajočem vrstnem redu. 

 Opomba pod tabelo se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom ter z besedilom 
opombe in konča s piko. Opomba pod tabelo ni pisana nadpisano. 

 Angleški prevod besedila opomb zapišemo pod slovenskim besedilom. Zaporedna številka opombe je 
vedno zapisana le pred besedilom v slovenščini. 

 

Zgled: 

1) Začasen podatek. 
   Provisional data. 

. 
V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)

90
 

Edini vir podatkov, ki ni SURS, je Zavod RS za zaposlovanje; navedemo ga kot opombo pod tabelo. Navajanje 
virov je kratko, saj zapišemo samo ime ustanove. 
 
VI. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)

91
 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Simbol © s 
pripisom lastnika avtorskih pravic uporabimo na vseh grafikonih. 
 
VII. ŠTEVILČENJE TABEL IN GRAFIKONOV 

Tabele in grafikoni v tej publikaciji niso oštevilčeni. 
 

12.8.4.2 TABELE 

Vsebina 

 V tabelah so prikazani absolutni podatki in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 

 Ob posodobitvi podatkov je najstarejši podatek iz tabele odstranjen in zamenjan z najnovejšim. 

 Pri vsakokratni posodobitvi tabel z novimi podatki je treba preveriti tudi podatke za predhodna obdobja 
(začasni, končni podatki). 

 

                    
88 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

89 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

90 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 

91 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 
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Oblika 

 Tabele so vsebinsko in oblikovno dorečene in se v letih bistveno ne spreminjajo. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 Glava tabele je v celici poravnana sredinsko, čelo tabele ima levo poravnavo. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko 
lažje berljivi. 

 Besedilo v glavi in čelu tabele je zapisano z malimi tiskanimi črkami in vedno sredinsko poravnano. 

 Besedilo glavne ravni
92

 v glavi tabele je zapisano z veliko začetnico; podrejene pa z malo začetnico. 

 Ker so tabele dvojezične, je pod slovenskim besedilom napisano tudi angleško. Pravila za rabo velike in 
male začetnice so pri zapisih obeh besedil enaka. 

 V tabeli so podatki, ki veljajo za moške, navedeni pred podatki, ki veljajo za ženske. 
 

Zapis števil 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih 
mest (npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo 
razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če vsota 
ni 100 %). 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja pika.  

 

12.8.5 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE 

1. Datum objave publikacije je določen v koledarju objav v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS. 
Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike mora objavo napovedati in jo potrditi. 

2. Priprava publikacije traja okvirno 5 dni. 
3. Urednik publikacije posodobi tabele s podatki, ki so bili objavljeni v prvih objavah, v podatkovni bazi SI 

STAT ali pa jih pridobi na vsebinskih oddelkih.  
4. Urednik publikacije mora pred oddajo publikacije v oblikovanje izpolniti naročilnico in jo v elektronski obliki 

posredovati odgovorni osebi v finančno službo, kjer jo dopolnijo in posredujejo avtorju in oddelku za 
pripravo in tisk gradiva.  

5. Odgovorna oseba v finančni službi pripravi razdelilnik. 
6. Urednik publikacije urejeno gradivo v formatu Word posreduje v oblikovanje odgovorni osebi v oddelek za 

pripravo in tisk gradiva. Oblikovalec doda grafični del (Poslovne tendence) iz prvih objav. 
7. Oblikovalec gradivo oblikuje, posreduje ga v avtorsko korekturo uredniku publikacije in potrebno popravi. 
8. Urednik publikacije potrdi publikacijo po zaključeni avtorski korekturi.  
9. Oblikovalec posreduje publikacijo na naslov surs.objave za objavo na spletnih straneh. 
10. Oblikovalec posreduje publikacijo za tisk odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva, kjer 

publikacijo natisnejo. 
11. Odgovorna oseba iz finančne službe poskrbi za razpošiljanje publikacij. 

 
 
 

                    
92 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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12.9 STATISTIČNI PORTRET SLOVENIJE V EU 

12.9.1 NAMEN PUBLIKACIJE 

 
Statistični portret Slovenije v EU je publikacija, v kateri prikazujemo portret Evropske unije in položaj Slovenije v 
njej, in sicer s primerljivimi statističnimi podatki in z izbranimi kazalniki. Publikacija je namenjena splošni in 
strokovni javnosti. 
O vsaki posamezni državi članici EU so prikazani nekateri zanimivejši podatki, nanizani v tabelah ali grafično 
ponazorjeni. Za boljše razumevanje pa so nekateri bolj izstopajoči kazalniki tudi na kratko opisani. 
 

12.9.2 SPLOŠNO O PUBLIKACIJI 

 
Publikacija se vsebinsko in oblikovno z leti bistveno ne spreminja. Je dvojezična, slovensko-angleška, izdaja se 
na formatu A5. Uporabnikom sta na voljo tiskana in elektronska različica (na spletnih straneh stat.si v formatu 
pdf). 
V posameznih vsebinskih poglavjih so statistični podatki in kazalniki predstavljeni v tabelah, grafikonih; 
posamezni kazalniki so opremljeni s kratkimi, pojasnjevalnimi komentarji. Publikacija se enkrat letno posodobi z 
novimi podatki. Viri za podatke so podatkovna baza Eurostata, Svetovna zdravstvena organizacija, Statistični 
urad RS.  
 

12.9.3 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 

 Naslov, naslovnica 

 Uvodna beseda 

 Vsebinsko kazalo 

 Seznam držav 

 Seznam uporabljenih statističnih znamenj 

 Republika Slovenija – kratki portret države 

 Vsebinska področja: 
o Splošni kazalniki, Prebivalstvo, Izobraževanje, Trg dela, Stroški dela, Socialna zaščita, Zdravstvo, 

Življenjska raven, Bruto domači proizvod, Zunanja trgovina, Kmetijstvo, Industrija, Gradbeništvo, 
Energetika, Transport in informacijska družba, Turizem, Okolje. 

 Definicije 

 Kolofon 

 Rubrika »Kako do statističnih podatkov in informacij?« 
 

12.9.4 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE KOMENTARJA  

 

 Komentarji so zanimivi, jasni, razumljivi in preprosti. Stavki naj bodo raje kratki kot predolgi, brez 
nepotrebnih besed (mašil). 

 Kratek komentar se nanaša na tabelo ali grafikon.  

 Komentarji podatkov se nanašajo na opazovano obdobje, zato jih sporočamo v pretekliku.  
 

12.9.5 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V KOMENTARJU 

 
Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 
 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  
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 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 
vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 
decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 
decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  

 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 
ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 
za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 
'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3).  

 Pri večjih številih se v slovenskem jeziku med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku 
vejica (12,000).  

 

12.9.6 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL IN GRAFIKONOV  

12.9.6.1 SPLOŠNO 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 
prikazati v tabelah, druge v grafikonu, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli in grafikonu.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjer koli drugje. 

 
I. NASLOVI 

Naslovi tabel so tudi poimenovanja vsebinskih poglavij. Pri grafikonih pa je naslov točen opis vsebine.  
 

Oblikovanje naslova grafikonov 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Krajevne opredelitve v naslovih ni, ker se celotna vsebina nanaša na prikazovanje podatkov po državah 
EU-27, kar je tudi razvidno iz tabel in grafikonov. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali %, itd., ker te zapišemo na os. V tabelah 
po vsebinskih področjih so merske enote navedene pri vsakem posameznem kazalniku. 

 Naslov je zapisan v krepkem tisku. 
 Objava je dvojezična, zato pri grafikonih sledi slovenskemu naslovu grafikona še angleški prevod, zapišemo 

ga v vrstico pod slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče. 

 Angleški naslovi tabel so desno, nad čelom tabele z angleškim besedilom. 

 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opomba). 

 

Zgled: 

Uvoz na prebivalca, 2009 

Import per capita, 2009 

 

II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA
93

 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so praviloma navedena pod posamezno tabelo in 
grafikonom.  

                    
93 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 
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 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj je naveden v začetnem delu publikacije (Statistična 
znamenja). 

 V publikaciji so uporabljena tudi statistična znamenja, ki jih uporablja Eurostat (npr. b prelom v časovni 
vrsti/break in series). 

 
III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

94
 

 Seznama vseh uporabljenih krajšav in merskih enot ni zaradi pomanjkanja prostora. 

 Za zapis merskih in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, % BDP, itd. 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK. 

 
IV. OPOMBA

95
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli ali grafikonu. 

 V predstavitvi podatkov jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na 
koncu ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli ali grafikonu več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Ker je tabel in grafikonov več, začnemo opombe v vsaki predstavitvi podatkov številčiti od začetka.  

 V tabeli ali grafikonu si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, pod 
predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 

 Opomba pod tabelo ali grafikonom se začne s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom ter z 
besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 Angleški prevod besedila opomb zapišemo v isti vrstici; med besedili vstavimo poševnico (»/«), in sicer brez 
presledka na obeh straneh poševne črte. 

 

Zgled: 

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete./Persons in employment comprising farmers 
are included. 

 
V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)

96
 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom je kratko, saj naj vsebuje samo informacijo o 
»avtorju« (ustanova, npr.: SURS, Eurostat); pri povzemanju s spleta tudi »spletni naslov« ter »letnico oz. 
datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime ustanove (lastnika 
spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikon, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Angleški prevod besedila zapišemo ležeče v isti vrstici; med besedili 
vstavimo poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh poševne črte. 

 

Zgled: 

Vira/Sources: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 4. 8. 2010) 

 

VI. VRSTNI RED NAVAJANJA VSEBINSKIH ELEMENTOV POD TABELO ALI GRAFIKONOM 

Najprej navedemo uporabljena statistična znamenja z razlago, nato opombe in nato vire. 
 

                    
94 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

95 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

96 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 
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VII. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)
97

 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Simbol © s 
pripisom lastnika avtorskih pravic uporabimo na vseh grafikonih. Simbol je postavljen v desni spodnji kot v 
območje grafikona – vendar ne čez podatke

98
. 

 
VIII. ŠTEVILČENJE TABEL IN GRAFIKONOV 

Tabele in grafikoni v tej publikaciji niso oštevilčeni. 
 

12.9.6.2 TABELE 

Vsebina 

 V tabelah so prikazani absolutni podatki in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 

 V tabelah so objavljeni zadnji dostopni podatki, ki so na voljo na spletni strani Eurostata, SURS-a in 
Svetovne zdravstvene organizacije.  

 
Oblika 

 Tabele so oblikovno dorečene in enotno oblikovane in se z leti bistveno ne spreminjajo. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 V glavi tabel so navedene države članice EU-27, v čelu pa izbrani kazalniki in podatki. 

 Glava tabele je v celici poravnana sredinsko, čelo tabele ima levo poravnavo. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko 
lažje berljivi. 

 Besedilo v glavi in čelu tabele je pisano z malimi tiskanimi črkami. 

 Besedilo glavne ravni
99

 v čelu tabele je zapisano z veliko začetnico; podrejene ravni pa z malo; zamaknemo 
ga za dve mesti.  

 Ker so tabele dvojezične, vpišemo slovensko besedilo v prvi stolpec (v čelo na levi strani), angleško 
besedilo pa v zadnji stolpec (v čelo na desni strani). Pravila za rabo velike in male začetnice so pri zapisih 
obeh besedil enaka. 

 
Zapis števil 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih 
mest (npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo 
razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če se 
seštevek zaradi zaokroževanja ne ujema). 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja pika. 

 Praznih polj naj ne bo: polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s 
statističnim znamenjem za »ni pojava« (-) ali s statističnim znamenjem za »ni podatka« (…).  

  

                    
97 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 

98 Kreiranje simbola © v dokumentih (Word, Excel): držimo tipko Alt in odtipkamo 0169. 

99 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 

 



Slogovni priročnik 133 

 

 

12.9.6.3 GRAFIKONI 

Vsebina 

 V grafikonih prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
 

Oblika 

 V grafikonu so podatki urejeni po velikosti, od največjega do najmanjšega ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju. 

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; ni potrebna, če 
grafikon predstavlja samo enovrstne podatke. 

 Stolpčni grafikon je praviloma obrnjen tako, da je omogočena primerjava podatkov z branjem navzdol; to ne 
velja za to publikacijo. 

 
Zapis števil 

 Pri večjih številih se v slovenščini zapiše med tisočice ali milijonice piko (12.000), v angleškem jeziku pa 
vejico (12,000). Ker je publikacija dvojezična, se v grafikonu praviloma uporablja pika. 

 

12.9.7 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE 

1. Datum objave publikacije je določen v koledarju objav v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS. 
Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike mora objavo napovedati in jo potrditi. 

2. Priprava publikacije traja približno 2 meseca.  
3. Urednik publikacije s spletnih strani Eurostata ter Svetovne zdravstvene organizacije prevzame podatke in 

kazalnike ter jih pripravi za oblikovanje v formatu Word in Excel. 
4. Urednik publikacije oblikuje kratke komentarje v slovenskem in angleškem jeziku za izbrane kazalnike in 

podatke ter poskrbi za lekturo. 
5. Urednik publikacije pripravi razdelilnik za publikacijo na osnovi 'Splošnega razdelilnika', objavljenega na 

internih spletnih straneh. Vodja Uredništva in regionalnih statistik ga objavi na intranetu.  
6. Urednik publikacije mora pred oddajo publikacije v oblikovanje izpolniti naročilnico in jo v elektronski obliki 

posredovati odgovorni osebi v finančno službo, kjer jo dopolnijo in posredujejo avtorju ter oddelku za 
pripravo in tisk gradiva.  

7. Urednik publikacije urejeno gradivo posreduje v oblikovanje odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk 
gradiva. 

8. Oblikovalec gradivo oblikuje, posreduje ga v avtorsko korekturo uredniku publikacije in potrebno popravi. 
9. Urednik publikacije naredi avtorsko korekturo v sodelovanju s področnimi uredniki, ki preverijo zlasti 

podatke za Slovenijo. 
10. Urednik publikacije potrdi publikacijo po zaključeni avtorski korekturi.  
11. Oblikovalec posreduje publikacijo na naslov surs.objave za objavo na spletnih straneh. 
12. Oblikovalec posreduje publikacijo za tisk odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva. 
13. Odgovorna oseba iz oddelka za pripravo in tisk gradiva posreduje elektronsko gradivo za publikacijo 

zunanjemu izvajalcu v skladu s pravili in postopki, ki veljajo za javno naročanje.  
14. Urednik publikacije pripravi spremljevalno novico – Posebno objavo (v aplikaciji SURS WebCMS) za 

objavo publikacije na spletnih straneh.  
15. Urednik publikacije pripravi spremni dopis, ki je priložen k tiskani različici publikacije. Uskladi ga s 

predstavnikom za odnose z javnostmi. 
16. Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike v dogovoru z urednikom spletnih strani na surs.objave 

sporoči, na katero spletno mesto na vstopni strani SURS-a morajo publikacijo ob izidu uvrstiti. 
17. Odgovorna oseba iz finančne službe poskrbi za razpošiljanje publikacij. 
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12.10  SLOVENSKE REGIJE V ŠTEVILKAH 

12.10.1 NAMEN PUBLIKACIJE 

 
V publikaciji Slovenske regije v številkah predstavlja Statistični urad RS nekatere letne statistične podatke po 
statističnih in kohezijskih regijah. Namenjena je najširšemu krogu uporabnikov – tako splošni kot tudi strokovni 
javnosti. Ponuja vrsto skrbno izbranih statističnih podatkov o Sloveniji z vidika njenih statističnih regij. 
 

12.10.2 SPLOŠNO O PUBLIKACIJI 

  
Publikacija se vsebinsko in oblikovno z leti bistveno ne spreminja. Uporabnikom sta na voljo tiskana in 
elektronska različica (na spletnih straneh stat.si v formatu pdf). Publikacija se enkrat letno posodobi z novimi 
podatki. 
V posameznih vsebinskih poglavjih ter poglavjih po statističnih in kohezijskih regijah so statistični podatki in 
kazalniki predstavljeni v tabelah, grafikonih in na kartah ter opisani v komentarjih. 
V prvem delu publikacije so primerjalno prikazani pomembnejši in najznačilnejši kazalniki po regijah. 
V drugem delu publikacije se statistične regije predstavljajo po vrsti, kakor si geografsko sledijo – od 
severovzhoda proti jugozahodu. Tabelarično in grafično so zajeti nekateri absolutni statistični podatki iz različnih 
vsebinskih področij. Spremna besedila k vsaki regiji poudarjajo nekatere njihove najbolj izstopajoče značilnosti 
in regionalne posebnosti. 
Viri podatkov so administrativni in drugi viri podatkov, ki jih vodijo in vzdržujejo Statistični urad RS, pooblaščeni 
izvajalci državne statistike in druge ustanove. 
 

12.10.3 VSEBINSKI ELEMENTI PUBLIKACIJE 

 

 Naslovnica, naslov 

 Uvodna beseda 

 Kolofon 

 Vsebinsko kazalo 

 Statistična znamenja, kratice in merske enote 

 Vsebinska poglavja: Splošni kazalniki, Prebivalstvo, Izobraževanje, Trg dela, Socialna zaščita, Kultura, 
Zdravstvo, Regionalni bruto domači proizvod, Poslovni subjekti, Stanovanja, Transport, Turizem, Raziskovanje 
in razvoj, znanost in tehnologija, Kmetijstvo, Okolje; Ogledalo regij – statistične regije in kohezijski regiji 

 Definicije in pojasnila 

 Viri 

 Seznam fotografij 

 Karta kohezijskih regij, statističnih regij in občin s pripadajočim šifrantom 

 Rubrika »Kako do statističnih podatkov in informacij?« 
 

12.10.4 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE BESEDILA  

 
Podrobna navodila in priporočila za pisanje komentarja so v poglavjih »Statistična zgodba« in »Učinkovit 
komentar«. 

 Komentarji so zanimivi, jasni, razumljivi in preprosti.  

 Stavki naj bodo raje krajši kot predolgi in brez nepotrebnih besed (mašil). Splošne resnice so pisane v 
sedanjiku. Komentarji podatkov se nanašajo na opazovano obdobje, zato jih sporočamo v pretekliku.  

 Komentar dopolnjuje tabelo, grafikon ali karto.  

 Strokovni izrazi (termini) so v komentarju poenostavljeni.  
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12.10.5 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V BESEDILU 

 
Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  

 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 
vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 
decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 
decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  

 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 
ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 
za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 
'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3).  

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku vejica (12,000). 
 

12.10.6 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL, GRAFIKONOV IN KART 

12.10.6.1 SPLOŠNO 

 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 
Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 

 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 
prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 
in grafikonu ter na karti.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 

 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 
lahko uporabijo kjer koli drugje. 

 V tabeli, grafikonu ali na karti naj bodo predstavljeni le najpomembnejši statistični podatki in informacije. 
 
I. NASLOVI 

Naslovi tabel so v Slovenskih regijah v številkah poimenovanja vsebinskih poglavij. Pri grafikonih in kartah pa je 
naslov opis vsebine oziroma povzetek besedila, ki je navedeno na oseh grafikona ali v legendi grafikona ali 
karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju besedila iz legend in osi v naslov. 
 

Oblikovanje naslova 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  

 Krajevne opredelitve v naslovih ni, ker se celotna vsebina nanaša na prikazovanje podatkov po statističnih 
in kohezijskih regijah Slovenije, kar je tudi razvidno iz tabel, grafikonov in kart. 

 Praviloma vsebuje časovno opredelitev. 

 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 

 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. V tabelah 
po vsebinskih področjih so merske enote navedene pri vsakem posameznem kazalniku. 

 Slovenski naslov je zapisan v krepkem tisku. 

 Objava je dvojezična, zato sledi slovenskemu naslovu še angleški prevod, zapišemo ga v vrstico pod 
slovenskim, in sicer s črkami iste velikosti, vendar praviloma nepoudarjeno in ležeče. 
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 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 
jih označimo z opombo (glej IV. Opombe). 

 

Zgled: 

Indeks staranja, statistične regije, Slovenija, 1. 7. 2010 

Ageing index, statistical regions, Slovenia, 1. 7. 2010 

 
II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA

100
 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so praviloma navedena pod posamezno tabelo, 
grafikonom, karto. 

 Seznam vseh uporabljenih statističnih in drugih znamenj je naveden tudi v začetnem delu publikacije 
(Statistična znamenja, kratice in merske enote). 

 

Zgled: 

- ni pojava/no occurence of event 

 

III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE
101

 

 Seznam vseh uporabljenih kratic, okrajšav in merskih enot je naveden v začetnem delu publikacije 
(Statistična znamenja, kratice in merske enote). 

 Za zapis merskih in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, %, BDP itd. 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za zapis stanj na dan naslednjo obliko: 30. 3. 2010 (ali 30. 3. če je jasno iz tabele, na katero leto se 

podatki nanašajo 
 
IV. OPOMBA

102
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi podatkov jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano), stično na 
koncu ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali na karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Ker je tabel, grafikonov, kart več, začnemo opombe v vsaki grafični ali tabelarični predstavitvi številčiti od 
začetka.  

 V tabeli, grafikonu, karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj navzdol, 
pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu. 

 Opomba pod tabelo, grafikonom, karto se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom 
ter z besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 Angleški prevod besedila opomb zapišemo v isti vrstici; med besedili vstavimo poševnico (»/«), in sicer brez 
presledka na obeh straneh poševne črte. 

 

Zgled: 

1) Všteti so delovno aktivni prebivalci, ki vključujejo tudi kmete./Persons in employment comprising farmers 
are included. 

 

                    
100 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

101 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

102 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 
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V. VIR PODATKOV (AVTORSTVO)
103

 

 Vire praviloma navajamo pod tabelo, grafikonom ali karto. V tej publikaciji so viri podatkov zelo podrobno 
navedeni tudi na koncu publikacije. 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) je kratko, saj vsebuje samo informacijo o »avtorju« (ustanova – SURS, 
GURS). 

 Vire podatkov navedemo takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. Angleško besedilo zapišemo ležeče v isti vrstic med besedili vstavimo 
poševnico (»/«), in sicer brez presledka na obeh straneh poševne črte. 
 

Zgleda: 

Vir/Source: SURS 

Vira: SURS, GURS/Sources: SURS, SMA 

 

VI. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)
104

 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Simbol © s 
pripisom lastnika avtorskih pravic uporabimo na vseh grafikonih in na kartah. Simbol je praviloma postavljen v 
desni spodnji kot v območje grafikona – vendar ne čez podatke oziroma v desni spodnji kot karte

105
. 

 

VII. ŠTEVILČENJE TABEL, GRAFIKONOV, KART
106

 

Tabele, grafikoni in karte v tej publikaciji niso oštevilčeni. 
 

12.10.6.2 TABELE 

Vsebina 

 V tabelah prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
 

Oblika 

 Tabele so oblikovno dorečene in enotno oblikovane. 

 Stolpci naj bodo enako široki, in sicer toliko, da zajamejo vse podatke. 

 Glava tabele je v celici poravnana sredinsko, čelo tabele ima levo poravnavo. 

 Števila so poravnana desno po decimalnem mestu ali najnižji celi vrednosti. Na ta način so podatki veliko 
lažje berljivi. 

 Besedilo v glavi in čelu tabele je pisano z malimi tiskanimi črkami. 

 V glavi tabel so zapisana imena statističnih regij (z veliko začetnico). 

 Besedilo glavne ravni
107

 v čelu tabele je zapisano z veliko začetnico; podrejene ravni pa z malo; 
zamaknemo ga za dve mesti. Ko glavno raven razčlenimo na podrejene ravni, ne vstavimo dvopičja. 

 Prvi stolpec je namenjena podatkom, ki veljajo za Slovenijo. 

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za 
ženske.  

 Vse tabele v publikaciji so dvojezične. V tabelah, ki so v prvem delu publikacije (Pregled po vsebinskih 
področjih), vpišemo slovensko besedilo v prvi stolpec (v levo stran čela), angleško besedilo pa v zadnji 
stolpec (v desno stran čela). V tabelah, ki so v drugem delu publikacije (Ogledalo regije), vpišemo angleško 
besedilo poševno, eno vrstico pod slovenskega. Pravila za rabo velike in male začetnice so pri zapisih obeh 
besedil enaka. 

 

                    
103 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 

104 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 

105 Kreiranje simbola © v dokumentih (Word, Excel): držimo tipko Alt in odtipkamo 0169. 

106 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

107 Kaj je glavna in kaj podrejena raven je razvidno iz primera tabele na strani 52. 
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Zapis števil 

 Zaokroževanje: priporočljivo je, da decimalna števila v isti tabeli zaokrožimo na enako število decimalnih 
mest (npr. na eno decimalko). S tem sicer zmanjšamo natančnost podatkov, vendar pa zelo olajšamo 
razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo podatke in informacije mogoče zapomniti (opomba, če se 
seštevek zaradi zaokroževanja ne ujema). 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja decimalna vejica. 

 Uporabimo minimalno število decimalnih mest (najmanjše, ki je potrebno) – zapis na eno do največ dve 
decimalni mesti (za finančne podatke). 

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice praviloma zapiše v slovenščini pika (12.000), v angleščini 
vejica (12,000). Ker je publikacija dvojezična, se uporablja pika. 

 Praznih polj naj ne bo: polj brez podatkov ne puščamo praznih; manjkajoče podatke je treba označiti s 
statističnim znamenjem za »ni pojava« (-) ali s statističnim znamenjem za »ni podatka« (…). 

 

12.10.6.3 GRAFIKONI 

Vsebina 

 V grafikonih prikazujemo absolutne podatke in relativna števila (indeksi, strukture, koeficienti, stopnje). 
 

Oblika 

 V grafikonu so podatki urejeni po velikosti, od največjega do najmanjšega ali po njihovem naravnem, 
logičnem zaporedju (prebivalstvena piramida). 

 Os grafikona naj bo naslovljena z (mersko) enoto, v kateri so izraženi podatki (npr. t, %, na 1.000 
prebivalcev, km

2
), enote na osi pa naj bodo zapisane z dogovorjenimi kraticami, okrajšavami. 

 Legenda grafikona je uporabljena za razlago simbolov, vzorcev in barv na grafikonu; ni potrebna, če 
grafikon predstavlja samo enovrstne podatke. 

 Stolpčni grafikon je obrnjen tako, da omogoča primerjava podatkov z branjem navzdol.  

 Prikazovanje podatkov po spolu: podatki, ki veljajo za moške, so navedeni pred podatki, ki veljajo za 
ženske. 

 
Zapis števil 

 Uporaba minimalnega števila decimalnih mest – zapis na eno do največ dve decimalni mesti (za finančne 
podatke). 

 

12.10.6.4 KARTE 

Statistične karte so najustreznejše orodje za vizualizacijo vzorcev razporeditve pojavov v prostoru. Omogočajo 
prepoznavanje in poudarjanje prostorskih vzorcev, ki iz tabelarične in grafične predstavitve podatkov niso 
razpoznavni.  
 
Absolutne statistične podatke je treba za prikaz na kartah preračunati v kazalnike (relativna števila), saj tako 
zagotovimo primerljivost med različno velikimi prostorskimi enotami. Kazalnik je sestavljen podatek, ki prikazuje 
neki pojav v odnosu do drugega pojava. 
 
Podatki so prikazani na ravni statističnih regij. 

 Ker so na karti prikazane večje prostorske enote - statistične regije, se uporabi za prikaz največkrat 
koropletna karta (prikaz podatkov z barvanjem ploskev), ki je kombinirana z grafikonom. Tak kartografski 
izbor je primeren za prikaz večjega števila spremenljivk. 

 Legenda karte vsebuje dodatno razlago za prikazano vsebino (razlago za uporabljene barve in barvne 
lestvice, simbole, merske enote, formule in statistična znamenja (npr. »ni pojava (-)«, »ni podatka«, 

M
, N, 

itd.). Vrednosti razredov v legendi naj bodo urejene naraščajoče, od najnižjih do najvišjih.  

 Za zapis decimalnih števil se v slovenskem jeziku uporablja decimalna vejica (73,3), v angleškem besedilu 
pa decimalna pika (73.3). Ker je publikacija dvojezična, se na kartah uporablja decimalna vejica. 

 
Karte izdela za to odgovorna oseba na oddelku Uredništvo in regionalne statistike. 



Slogovni priročnik 139 

 

 

12.10.7 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE 

1. Datum objave publikacije je določen v koledarju objav v skladu z načrtom publiciranja, ki je del METIS. 
Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike mora objavo napovedati in jo potrditi. 

2. Priprava publikacije traja okvirno 3 mesece.  
3. Urednik publikacije posodobi publikacijo z novimi podatki. Viri za nove podatke so: podatkovna baza SI 

STAT; podatki, ki jih priskrbijo vsebinski oddelki; podatki pooblaščenih izvajalcev, drugi podatkovni viri.  
4. Urednik publikacije v sodelovanju z vsebinskimi oddelki izračuna kazalnike ter pripravi podatke za tabele, 

grafikone in karte. 
5. Odgovorna oseba na Uredništvu in regionalnih statistikah izdela karte.  
6. Urednik publikacije pripravi komentarje v slovenskem in angleškem jeziku za statistične regije in kohezijski 

regiji ter kratke komentarje pri vsebinskih poglavjih ter poskrbi za lekturo. 
7. Urednik publikacije pripravi razdelilnik za publikacijo na osnovi 'Splošnega razdelilnika', objavljenega na 

internih spletnih straneh. Vodja Uredništva in regionalnih statistik ga objavi na intranetu.  
8. Urednik publikacije mora pred oddajo publikacije v oblikovanje izpolniti naročilnico in jo v elektronski obliki 

posredovati odgovorni osebi v finančno službo, kjer jo dopolnijo in posredujejo avtorju in oddelku za 
pripravo in tisk gradiva.  

9. Urednik publikacije urejeno gradivo posreduje v oblikovanje odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva. 
10. Oblikovalec gradivo oblikuje, posreduje ga v avtorsko korekturo uredniku publikacije in potrebno popravi. 
11. Urednik publikacije opravi avtorsko korekturo. 
12. Urednik publikacije potrdi publikacijo po zaključeni avtorski korekturi.  
13. Oblikovalec posreduje publikacijo na naslov surs.objave za objavo na spletnih straneh. 
14. Oblikovalec posreduje publikacijo za tisk odgovorni osebi v oddelek za pripravo in tisk gradiva. 
15. Odgovorna oseba iz oddelka za pripravo in tisk gradiva posreduje elektronsko gradivo za publikacijo 

zunanjemu izvajalcu v skladu s pravili in postopki, ki veljajo za javno naročanje.  
16. Urednik publikacije pripravi spremljevalno novico – Posebno objavo (v aplikaciji SURS WebCMS) za 

objavo publikacije na spletnih straneh.  
17. Urednik publikacije pripravi spremni dopis, ki je priložen k tiskani različici publikacije. Uskladi ga s 

predstavnikom za odnose z javnostmi. 
18. Vodja oddelka Uredništvo in regionalne statistike v dogovoru z urednikom spletnih strani na surs.objave 

sporoči, na katero spletno mesto na vstopni strani SURS-a morajo publikacijo ob izidu uvrstiti. 
19. Odgovorna oseba iz finančne službe poskrbi za razpošiljanje publikacij. 

 
 

12.11  POSEBNE OBJAVE, NOVICE IZ RUBRIKE SPOMINSKI IN PRAZNIČNI DNEVI 

12.11.1 NAMEN IN SPLOŠEN OPIS  

 
Novice iz rubrike »Spominski in praznični dnevi« so pripravljene ob dnevih, ki so posvečeni določeni temi. 
Njihov namen je predstaviti temo s pomočjo statističnih podatkov in z enostavnim komentarjem. Komentar 
dopolnjujejo 1 ali 2 grafikona, enostavna tabela in fotografija, ki naredijo novico drugačno od drugih, manj 
formalno. Ker želijo te novice predstaviti presečno temo, avtor uporabi podatke iz več statističnih področij. Prav 
tako lahko avtor uporabi tudi statistične podatke drugih pooblaščenih izvajalcev državne statistike in podatke 
institucij, ki vodijo in vzdržujejo administrativne in druge vire podatkov ter uradne podatke drugih mednarodnih 
statističnih organizacij, pa tudi drugih nacionalnih statističnih uradov – ob obveznem navajanju virov. Besedilo 
mora biti pisano tako, da ga novinarji lahko neposredno uporabijo. Je manj formalno, kot je besedilo prvih objav; 
pri tem pa osebne vrednostne sodbe niso dovoljene. 
Ker so te novice prvenstveno namenjene medijem, jih svetovalec za odnose z javnostmi na dan objave pošlje 
na Slovensko tiskovno agencijo in novinarjem – naročnikom teh novic. 
 

12.11.2 VSEBINSKI ELEMENTI NOVICE 

 
 Naslov 
 Povzetek  
 Manj formalen komentar v odstavkih s podnaslovi 
 Tabele, grafikoni 
 Izjemoma daljši komentar ali daljša tabela v priponki 
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 Standardne povezave na povezane vsebine: vsebinsko podobne novice in vsebine SURS-a, spletne strani 
institucij, katerih podatki so uporabljeni, Metodološka pojasnila, Statistična in druga znamenja; izjemoma na 
podatkovno bazo SI-STAT 

 Fotografija 
 

12.11.3 RAZMISLEK O ZASNOVI VSEBINE 

 
Zanimivo napisana novica ob spominskem ali prazničnem dnevu naj pripoveduje zgodbo o temi tega dne. 
Naslov novice je naslov spominskega oz. prazničnega dne, ki ima dodano aktualno letnico (ta je namenjena 
predvsem lažjemu iskanju po spletu in arhiviranju po temi enakih novic za daljše obdobje). 
Avtor naj zgodbo za posebno objavo vsako leto spremeni oz. posveti tisti vsebini, ki jo vsako leto na novo 
določijo Združeni narodi oz. drug nosilec tega spominskega dne. Zgodba naj bo predvsem usmerjena na 
domačega uporabnika (Odgovori naj na vprašanje: »Kaj to pomeni za prebivalca Slovenije?«), vendar so 
mednarodne primerjave zelo priporočene. O vsebini novice se avtor vnaprej pogovori z urednikom; odločitev o 
primernih grafikonih in tabelah je prav tako skupna; ustrezno fotografijo k novici pa naroči urednik pri Slovenski 
tiskovni agenciji. 
Statistična zgodba naj bo dolga največ 3,5 strani. Obsežnejše gradivo (tabela ali daljši komentar) v priponki pa 
le izjemoma, če to narekuje poseben spremljevalni dogodek ob objavi novice (npr. novinarska konferenca).  
 

12.11.4 NASLOV NOVICE 

 
Naslov novice je naslov spominskega oz. prazničnega dne, prevzet iz koledarja spominskih in prazničnih dni, 
objavljenega na spletnem mestu SURS. Zgled: Svetovni dan prebivalstva 2010. 
 

12.11.5 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE POSEBNE OBJAVE 

 

Podrobna navodila in priporočila za pisanje komentarja so v poglavjih »Statistična zgodba« in »Učinkovit 
komentar«. 

 Posnemajte novinarski slog pisanja, vendar le pri gradnji novice (t. i. inverzna piramida), in ne pri komentarjih; 
novinarski komentarji namreč vsebujejo vrednostne ocene, ki pa jih statistični komentarji ne smejo imeti. 

 Stavki naj bodo raje krajši kot predolgi in brez nepotrebnih besed (mašil).  
 V povzetku, ta je dolg največ 180 znakov, navedite najpomembnejši podatek, ki osvetli določen spominski 

oz. praznični dan in bo uporabnika pritegnil k nadaljnjemu branju novice.  
 Odstavki naj bodo kratki, vsebinsko zaključeni deli. 
 Pri odstavkih uporabite kratke podnaslove, ki uvedejo posamezne vsebinske dele. 
 Osredotočite se na podatke, ki najbolje predstavijo izbrano temo spominskega ali prazničnega dne. 
 Strokovni izrazi (termini) so lahko poenostavljeni, vendar do te mere, da je še zagotovljena strokovnost izražanja.  

 

12.11.6 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V KOMENTARJU 

 

Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  
 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 

vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 
decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 
decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  
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 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 
ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 
za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 
'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3).  

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku vejica (12,000). 
 

12.11.7 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL IN GRAFIKONOV 

12.11.7.1 SPLOŠNO 

 
 Glavno vodilo grafične ali tabelarične predstavitve naj bo, da služi jasni in preprosti predstavitvi podatkov. 

Uporabnik jo na ta način lažje razume in si jo lažje predstavlja. 
 Razmisliti je treba, kakšen način predstavitve podatka je najprimernejši – nekatere podatke je primerneje 

prikazati v tabelah, druge v grafikonu ali na karti, ni pa smiselno istih podatkov istočasno predstaviti v tabeli 
in grafikonu ter na karti.  

 Predstavitev podatkov mora biti pravilna oziroma ustrezna in ne sme biti zavajajoča za uporabnika. 
 Predstavitev podatkov je lahko tudi samostojen izdelek, ki ne potrebuje dodatnih pojasnil in ki ga uporabniki 

lahko uporabijo kjer koli drugje. 
 V tabeli, grafikonu naj bodo predstavljeni le najpomembnejši statistični podatki in informacije. 
 Grafikoni in tabele se uredniku oddajo v formatu xls (v novici bodo objavljeni v formatu jpg). 

 
I. NASLOVI 

Naslov tabele, grafikona, karte naj nakaže vsebino ali povzema besedilo, ki je navedeno v glavi in čelu tabele 
oziroma legendi in na oseh grafikona, v legendi karte. Pri tem se je treba izogibati ponavljanju ali prepisovanju 
besedila iz čela in glave tabele ter legende in z osi grafikona v naslov. 

 
Oblikovanje naslova 

 Naslov naj bo jasen, kratek in poveden.  
 Praviloma vsebuje krajevno opredelitev: a) Slovenija, EU-27, države OECD; če gre za prikaz podatkov na 

ravneh, nižjih od nacionalne, tudi b) občine, upravne enote, statistične regije, kohezijski regiji. 
 Praviloma vsebuje časovno opredelitev: referenčno leto, referenčno obdobje, stanje na dan. Navajanje časovne 

opredelitve ni potrebno, kadar so predstavljeni podatki za več let in je to razvidno iz čela ali glave tabele. 
 Praviloma ne vsebuje simbolov, kratic, okrajšav in oklepajev. 
 Praviloma ne vsebuje merskih enot, kot so km, t, število, delež ali % itd., ker te zapišemo na os. Izjeme so 

dovoljene, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati v celoti. 
 Kadar v naslovu uporabimo statistične ali druge strokovne izraze (termine), ki potrebujejo dodatno razlago, 

jih označimo z opombo (glej IV. Opomba). 
 

Zgleda: 

Starejše prebivalstvo, Slovenija, 2010 

Elderly population, Slovenia, 2010 

 

II. STATISTIČNA IN DRUGA ZNAMENJA
108

 

 Uporabljena statistična in druga znamenja (z razlago) so praviloma navedena pod posamezno tabelo, 
grafikonom, karto.  

 Seznam statističnih in drugih znamenj je uporabnikom dostopen na klik iz vsake objavljene novice na spletni 
strani stat.si. 

 

Zgleda: 

- ni pojava 
- no occurence of event 

                    
108 Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 
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III. KRATICE, OKRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE
109

 

 Za zapis merskih in drugih oznak uporabimo: 
o dogovorjene kratice, okrajšave, merske enote: npr. kg, km, % itd. 
o za mesece rimske številke: I, II ... XI, XII,  I 2009, II 2009 ... XI 2009, XII 2009 
o za letnice arabske številke: 2009 
o za četrtletja obliko: I–III 2010, IV–VI 2010, VII–IX 2010, X–XII 2010 
o za polletji obliko: I–VI 2010, VII–XII 2010 
o za zapis stanj na dan obliko: 1. 1. 2010 
o za ravni dejavnosti po SKD: klasifikacijsko oznako (šifro) dejavnosti (A, B, C itd.) 
o za imena držav mednarodne kratice – za kratice imen držav članic EU se uporablja dvočrkovna oznaka 

po standardu ISO 3166, razen za Grčijo in Združeno kraljestvo; oznaki za ti dve državi po standardu ISO 
sta namreč GR in GB (in sta le priporočeni). Na SURS uporabljamo za ti dve državi oznaki EL in UK. 

 
IV. OPOMBA

110
 

 Lahko jih je tudi več. Podajajo dodatne informacije, natančnejše razlage posameznih pojmov in kratka 
metodološka pojasnila, skratka vse, kar je nujno vedeti za pravilno razumevanje podatkov v tabeli, grafikonu 
ali na karti. 

 V predstavitvi podatkov jih označimo z arabsko številko, zapisano privzdignjeno (nadpisano) in stično na 
koncu ustrezne enote (npr. prebivalci

1)
) in z zaklepajem. 

 Če jih je v eni tabeli, grafikonu ali na karti več, vstavljamo izpostavne številke po številčnem zaporedju (npr: 
prebivalci

1)
, državljani

2)
 …). 

 Če je tabel, grafikonov ali kart več, začnemo opombe v vsaki grafični ali tabelarični predstavitvi številčiti od 
začetka.  

 V tabeli, grafikonu ali na karti si izpostavne številke za opombe sledijo od leve proti desni in od zgoraj 
navzdol, pod predstavitvijo podatkov pa po naraščajočem vrstnem redu.  

 Opomba pod tabelo, grafikonom, karto se začenja s številko opombe, zaklepajem, nadaljuje s presledkom 
ter z besedilom opombe in konča s piko. Opomba pod predstavitvijo podatkov ni pisana nadpisano. 

 

Zgleda: 

1) Mlajši od 15 let. 

1) Younger than 15 years. 

 
V. VIRI PODATKOV (AVTORSTVO)

111
 

 Navajanje vira podatkov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom in karto je kratko, saj naj vsebuje samo 
informacijo o »avtorju« (ustanovi, npr. SURS, MNZ); pri povzemanju s spleta vsebuje tudi »spletni naslov« 
ter »letnico oz. datum dostopa na spletu«. Če navajamo kot vir spletno povezavo, zapišemo najprej ime 
ustanove (lastnika spletne strani), potem v oklepaju povezavo do spletne strani in datum dostopa.  

 Vire podatkov navedemo pod tabelo, grafikonom in karto, in sicer takole: 
Za besedo »Vir« (ang. »Source«) dopišemo znak za dvopičje »:«, naredimo presledek in potem navedemo 
vir(e). Na koncu zapisa ni pike. 
 

Zgleda: 

Vir: SURS 
Source: SURS 

 

VI. ZAŠČITA AVTORSKIH PRAVIC (»COPYRIGHT«)
112

 

Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Enako 
ravnamo tudi v angleških različicah objav; kratice SURS ne prevajamo. Simbol © s pripisom lastnika avtorskih 

                    
109  Glej: Navodilo o uporabi statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot. 

110 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

111 Glej: Navodilo za citiranje, navajanje virov in literature v publikacijah Statističnega urada RS. 

112 Glej: Navodilo o uporabi simbola za zaščito avtorskih pravic »copyright« © pri objavljanju statističnih podatkov na Statističnem uradu RS. 
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pravic uporabimo na vseh grafikonih in kartah. Simbol je postavljen v desni spodnji kot v območje grafikona 
(vendar ne čez podatke) in v desni spodnji kot karte. 
 
 Pri grafikonih, izdelanih s pomočjo uporabniškega programa Web CMS, se simbol pripiše samodejno desno 

spodaj ob legendi.  
 Pri grafikonih, ki jih pripravi avtor sam s programom Excel, pa mora simbol dodati avtor sam, in sicer v desni 

spodnji kot v območje grafikona (vendar ne čez podatke)
113

.  
 Pri fotografijah navedemo pod fotografijo avtorja in institucijo, če ne gre za samostojnega fotografa (npr. 

Tamino Petelinšek/STA). 
 
VII. ŠTEVILČENJE TABEL IN GRAFIKONOV

114
 

Vsako tabelo, grafikon, karto praviloma tudi oštevilčimo, saj se tako v komentarju lažje sklicujemo na podatke iz 
posamezne tabelarične ali grafične predstavitve.  
V aplikaciji WebCMS je številčenje tabel in grafikonov samodejno; preveriti je treba pravilnost zaporedja. Karte 
avtor oštevilči sam; številčenje je del naslova.  
 

Zgleda: 

Tabela 1: Predelani gradbeni odpadki po postopkih predelave, Slovenija 
Table 1: Recovered construction and demolition waste by recovery process, Slovenia 

 

12.11.7.2 TABELE 

Tabele so najpogostejši element statističnih objav, vendar se v novicah za spominske in praznične dni dodajo le 
izjemoma. Pravila pa so enaka kot za publikacije iz zbirke Prva objava. 
 

12.11.7.3 GRAFIKONI 

Grafikoni so predstavitve statističnih podatkov, ki slednje preslikajo v različne simbole - stolpce, linije, kroge idr. 
Za novice ob spominskih in prazničnih dnevih so primerna popestritev, in sicer eden ali največ dva. Pravila pa 
so enaka kot za publikacije iz zbirke Prva objava. 
 

12.11.8 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI PUBLIKACIJE 

 
1. Urnik objavljanja novic za spominske in praznične dni je pripravljen v začetku vsakega leta in potrjen na 

kolegiju generalne direktorice. V internem koledarju objav so navedeni tudi avtorji novic. Avtorji lahko sami 
predlagajo novo novico, sicer pa so avtorji teh novic izbrani po dogovoru med vodji organizacijskih enot in 
urednikom te rubrike. 

2. Avtor novice pripravi gradivo – komentar, tabelo, grafikon. 
3. Urednik rubrike »Spominski in praznični dnevi« pregleda in odobri vsebino novice. 
4. Urednik rubrike »Spominski in praznični dnevi« koordinira lekturo novice. Končno lektorirano besedilo 

urednik nato uskladi z avtorjem novice. 
5. Urednik rubrike »Spominski in praznični dnevi« koordinira prevod novice. 
6. Urednik rubrike »Spominski in praznični dnevi« prenese končno različico gradiva v aplikacijo SURS 

WebCMS (https://www.stat.si/WebCms/), v kateri oblikuje novico za objavo na spletni strani: 
 vpiše osnovne podatke 
 vpiše vsebino (komentar), doda tabele, grafikone, vstavi sliko 
 po potrebi doda priponke 
 naredi predogled novice 
 po potrebi ureja že pripravljeno novico. 

 Tehnična navodila za pripravo novic so na voljo v Navodilih za pripravo in objavo novic s spletno 
aplikacijo SURS WebCMS. Tehnično pomoč nudi Oddelek za podporo izhodnim procesom in 
internetne tehnologije. 

                    
113 Kreiranje simbola © v dokumentih (Word, Excel): držimo tipko Alt in odtipkamo 0169. 

114 Glej: Navodilo za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pisanje opomb v tabelah, grafikonih, kartah in med tekstom v 
publikacijah Statističnega urada RS. 

https://www.stat.si/WebCms/
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7. Urednik rubrike spominski in praznični dnevi pošlje novico v pregled avtorju, področnemu uredniku in 
odgovorni osebi na Uredništvu in regionalnih statistikah. 

8. Potrjena novica se praviloma samodejno objavi na spletnih straneh ob 10.30 na dan objave.  
9. Naročniki prejmejo obvestilo o objavi iz poštnega predala info.stat@gov.si. Uporabniki lahko spremljajo 

spremljanje spletne objave tudi prek RSS-kanalov (»zares preprosto zlaganje«) in prek spletnega orodja Twitter. 
10. Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetno tehnologijo skrbi, da je enakost dostopa do podatkov 

zagotovljena vsem uporabnikom (tj. vsem ob istem času in na enak način), upravlja predhodni dostop do 
podatkov, obvešča uporabnike o objavah in objave pošilja naročnikom. 

 

12.12  POSEBNE OBJAVE, NOVICE O DEJAVNOSTI SURS-A 

12.12.1 NAMEN IN SPLOŠEN OPIS  

 
Posebne objave (obvestila) o dejavnosti SURS-a v širšem smislu so novice, ki pripovedujejo o zaključku 
pomembnejših nalog SURS-a, o pomembnejših aktivnostih zaposlenih na SURS-u doma in v mednarodnem 
okolju, o publicistični dejavnosti SURS-a, o Statističnem svetu RS, o pomembnih obvestilih za dajalce 
statističnih podatkov ipd.  
Njihov namen je seznaniti splošno in strokovno javnost o prej naštetih dogodkih ali dejavnostih SURS-a in o 
Statističnem svetu RS. Na pomembnejše novice svetovalec za odnose z javnostmi opozori medije s sporočilom, 
poslanim Slovenski tiskovni agenciji in medijem. Zato morajo biti te novice pisane tako, da jih lahko novinarji 
neposredno povzamejo v medijih. 
 

12.12.2 VSEBINSKI ELEMENTI NOVICE 

 

 Naslov 

 Povzetek  

 Manj formalen komentar v odstavkih s podnaslovi 

 Grafična predstavitev (možnost izbire) 

 Standardne povezave na povezane vsebine: vsebinsko podobne novice in vsebine SURS-a, drugi 
pooblaščeni izvajalci statistike, mednarodne statistične organizacije 

 Fotografija (možnost izbire) 
 

12.12.3 RAZMISLEK O ZASNOVI VSEBINE 

 
Zanimivo napisana novica naj na kratko pove bistvo dogodka oz. dejavnosti SURS-a ali Statističnega sveta RS. 
Novica je lahko dolga največ do 2 strani.  
 

12.12.4 NASLOV NOVICE 

 
Naslov novice naj bo kratek naziv dogodka oz. dejavnosti in naj ima dodano časovno dimenzijo: npr. 38. seja 
Statističnega sveta (ni potreben datum, če je zapisana zaporednost seje), Statistični letopis 2010 (ni potreben 
datum, če je letnica in v povzetku informacija, da je izšla publikacija). 
 

12.12.5 SPLOŠNI NAPOTKI ZA PISANJE KOMENTARJA 

 
Podrobna navodila in priporočila za pisanje komentarja so v poglavjih »Statistična zgodba« in »Učinkovit 
komentar«. 

 Posnemajte novinarski slog pisanja, vendar le pri gradnji novice (t. i. inverzna piramida), in ne pri 
komentarjih; novinarski komentarji namreč vsebujejo vrednostne ocene, ki pa jih statistični komentarji ne 
smejo imeti. 

 Stavki naj bodo raje krajši kot predolgi in brez nepotrebnih besed (mašil).  

mailto:info.stat@gov.si
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 V povzetku, ta je dolg največ 180 znakov, navedite najpomembnejši podatek, ki osvetli določen spominski 
oz. praznični dan in bo uporabnika pritegni k nadaljnjemu branju novice.  

 Odstavki naj bodo kratki, vsebinsko zaključeni deli. 

 Pri odstavkih uporabite kratke podnaslove, ki uvedejo posamezne vsebinske dele. 

 Osredotočite se na podatke, ki najbolj predstavijo izbrano temo spominskega ali prazničnega dne. 

 Strokovni izrazi (termini) so lahko poenostavljeni, vendar do te mere, da je še zagotovljena strokovnost 
izražanja.  

 
 

12.12.6 NAPOTKI ZA ZAPIS PODATKOV V KOMENTARJU 

 
Podrobna navodila in priporočila za zapis podatkov v komentarju so v poglavju »Učinkovit statistični komentar«. 
 

 Številčne podatke v komentarju praviloma zaokrožimo: cela števila zaokrožamo na desetice, stotice, 
tisočice itd. (odvisno od tega, kako velika so števila). Z zaokroževanjem sicer zmanjšamo natančnost 
podatkov, vendar pa zelo olajšamo razumevanje in povečamo verjetnost, da si bo uporabnik podatke in 
informacije zapomnil. Kljub temu pa z zaokroževanjem ne smemo izgubiti preveč informacij.  

 Priporočljivo je, da decimalna števila zaokrožimo na isto število decimalnih mest.  

 Pri zapisu zaokroženih vrednosti lahko uporabite izraze: okoli, skoraj, nekaj (nikoli pa za izražanje približne 
vrednosti ne uporabite izrazov ‘dober’, ‘slab’, npr.: dobrih 8 odstotkov → okoli, približno, blizu, nekaj več kot, 
nekaj manj kot 8 odstotkov). 

 Zapisano naj bo minimalno število decimalnih mest (npr. eno do dve decimalni mesti). To ne velja, če sta 
decimalni mesti pomembni za prikaz razvoja ali je to določeno (finančni podatki se zapisujejo z dvema 
decimalnima mestoma). 

 Števila zapisujte s številko (20), in ne z besedo (dvajset), in to dosledno v celotnem besedilu.  

 Zapis v slovenskem jeziku med številko in znakom % zahteva presledek (12 %), v angleškem jeziku pa to 
ne velja (12%). Pazite tudi na take zapise: npr. 12-odstoten dvig … (12% rise in …); poročamo o zvišanju … 
za 1,3 odstotne točke (rise of 1.3 percentage point) in znižanju za 0,3 odstotka (0.3% decrease). Za znak 
'minus' pri zapisu negativnih vrednosti se uporabi stični pomišljaj (daljša črtica), npr. –0,3 %. 

 Za zapis decimalnih števil se v slovenščini uporablja decimalna vejica (73,3), v angleščini pa decimalna pika 
(73.3).  

 Pri večjih številih se med tisočice ali milijonice zapiše pika (12.000), v angleškem jeziku vejica (12,000). 
 

12.12.7 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL IN GRAFIKONOV 

12.12.7.1 SPLOŠNO 

Tabele in grafikoni so v teh novicah vključeni le izjemoma, zato jih posebej tu ne obravnavamo. Izjemoma jih 
lahko vključimo v novico, če se s tem poveča njena sporočilna vrednost; v tem primeru veljajo za njihovo 
izdelavo pravila, ki veljajo za publikacije iz zbirke Prva objava. 
 

12.12.8 KORAKI IZVEDBE PRI PRIPRAVI NOVICE 

 
1. Večina novic tega tipa nima vnaprej določenega datuma objave, saj so pripravljene glede na določene 

dogodke. 
2. Avtor novice ali svetovalec za odnose z javnostmi pripravi gradivo – komentar, lahko tudi grafično 

predstavitev. 
3. Avtor novice ali svetovalec za odnose z javnostmi koordinira lekturo in prevod novice.  
4. Avtor novice ali svetovalec za odnose z javnostmi prenese končno različico gradiva v aplikacijo SURS 

WebCMS (https://www.stat.si/WebCms/), v kateri oblikuje novico za objavo na spletni strani: 

 vpiše osnovne podatke 

 vpiše vsebino (komentar), doda tabele, grafikone, vstavi sliko 

 po potrebi doda priponke 

 naredi predogled novice 

 po potrebi ureja že pripravljeno novico. 

https://www.stat.si/WebCms/
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Tehnična navodila za pripravo PO so na voljo v Navodilih za pripravo in objavo novic s spletno aplikacijo 
SURS WebCMS. Tehnično pomoč nudi Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetne tehnologije. 

5. Avtor novice ali predstavnik za odnose z javnostmi po zadnjih popravkih novico potrdi. 
6. Potrjena novica se praviloma samodejno objavi na spletnih straneh ob 10.30 na dan objave.  
7. Naročniki prejmejo obvestilo o objavi iz poštnega predala info.stat@gov.si. Uporabniki lahko spremljajo 

spletne objave prek RSS-kanalov (»zares preprosto zlaganje«) in prek spletnega orodja Twitter.  
8. Oddelek za podporo izhodnim procesom in internetno tehnologijo skrbi, da je enakost dostopa do podatkov 

zagotovljena vsem uporabnikom (tj. vsem ob istem času in na enak način), upravlja predhodni dostop do 
podatkov, obvešča uporabnike o objavah in objave pošilja naročnikom. 

 
 

12.13 TABELE 'PO MERI UPORABNIKA' 

12.13.1 VSEBINSKI ELEMENTI 

 
Za pripravo tabel 'po meri uporabnika' veljajo enaka pravila kot za pripravo tabel za različne vrste publikacij. 
Tovrstne tabele imajo: 
 
A. Naslov 
B. Glava 
C. Čelo 
D. Telo tabele s podatki 
E. Statistična znamenja (uporabljena statistična znamenja z razlago njihovih pomenov)  
F. Opombe 
G. Vir podatkov 
 

12.13.2 NAPOTKI ZA PRIPRAVO TABEL 

 

 Tabele praviloma oštevilčimo.  

 Pod tabelami navedemo uporabljena statistična znamenja in pojasnimo njihov pomen.  

 V primeru, da je za razumevanje tabel potrebna opomba ali več opomb, jo ali jih prav tako navedemo 
pod tabelo in ustrezno oštevilčimo.  

 Zadnja informacija za uporabnika pod tabelo je navedba vira podatkov.  
 
 

mailto:info.stat@gov.si
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13 MIKROPODATKI 

 
Statistično zaščiten mikropodatek je po definiciji podatek, ki je spremenjen tako, da iz njega ni mogoče določiti 
(prepoznati) enote, na katero se nanaša, ob tem pa vsebuje spremenljivke, na podlagi katerih je mogoče izvajati 
statistično analizo na enak način, kot je to mogoče z individualnim podatkom. Pravico pridobiti statistično 
zaščitene mikropodatke imajo registrirane raziskovalne ustanove, registrirani raziskovalci, raziskovalci organov 
državne uprave in arhivi družboslovnih podatkov. Tako SURS zagotavlja podatkom, ki jih zbere, dodano 
vrednost, saj sam ne more opraviti vseh analiz, ki jih je iz podatkov mogoče opraviti. 
 
Namena, za katera je mogoče pridobiti statistično zaščitene mikropodatke, sta samo raziskovalen in analitičen. 
Statistično zaščitenih mikropodatkov ni mogoče pridobiti za druge namene, npr. za administrativni namen, pri 
katerem bi posredovanje mikropodatkov pomenilo neposredno administrativno posledico za prebivalca ali 
podjetje, davčni namen, sodni namen ali poslovni namen.  
 
Mikropodatke z identifikatorji (osebne podatke in podatke podjetij) lahko pridobijo opazovane enote in tudi 
pooblaščeni izvajalci državne statistike za naloge iz letnega programa statističnih raziskovanj. 
 
SURS posreduje mikropodatke na elektronskih medijih, z dostopom z daljave in v varni sobi.  
 
Vse zahtevke za mikropodatke obravnava Odbor za varstvo podatkov, končno odločitev pa sprejme kolegij 
generalne direktorice. Več informacij je na http://www.stat.si/drz_stat_mikro.asp. 

http://www.stat.si/drz_stat_mikro.asp
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14 NAVODILA (OZNAČEVANJE, STATISTIČNA ZNAMENJA, REVIDIRANJE, RAVNANJE Z 
NAPAKAMI  ITD.) 

14.1 NAVODILO O REVIDIRANJU PODATKOV NA STATISTIČNEM URADU REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

 
Namen navodila 

Namen Navodila o revidiranju podatkov na SURS-u je določiti načela, pravila in postopke za revidiranje podatkov. 
Navodilo je namenjeno uporabnikom in dajalcem statističnih podatkov. 
 

Namen revidiranja statističnih podatkov  

Namen revidiranja podatkov je zagotoviti uporabnikom kakovostne statistične podatke. Revidiranje podatkov je 
statistični postopek, pri katerem se spremenijo vrednosti objavljenih podatkov.  
 

Vsebina 

Vrste revidiranja podatkov 
 
Na SURS-u razvrščamo revidiranje podatkov glede na načrtovanost, časovno izvedbo in namen. 
 

 Vrste revidiranja podatkov glede na načrtovanost  
 
Načrtovano revidiranje podatkov  

Gre za revidiranje podatkov, ki je del ustaljenega statističnega procesa.  
 
Načrtovano revidiranje podatkov je pogojeno z naslednjimi razlogi:  
 
a)  zaradi potreb uporabnikov po pravočasnih informacijah objavimo podatke, ki ustrezajo merilom kakovosti 

uradnih statističnih podatkov, ne dosegajo pa kakovosti, ki jo je pri takih podatkih mogoče doseči z 
dodatnimi statističnimi postopki. Končni podatki temeljijo na popolnejših odgovorih o pojavu in/ali analizah 
in se objavijo pozneje; 

b)  izločitev vplivov sezone in/ali koledarja; 
c)  spremembe metodologije in klasifikacij.  
 
Nenačrtovano revidiranje podatkov 

Nenačrtovano revidiranje podatkov ni del ustaljenega statističnega procesa. Potrebno je zaradi nepredvidljivih 
sprememb v metodologiji, zaradi nepredvidljivega pojava novih, kakovostnejših podatkov, zaradi nepredvidljivih 
sprememb v poročevalskih enotah, ki posredujejo podatke Statističnemu uradu, zaradi morebitne nepredvidene 
ovire v procesu obdelave in objavljanja podatkov ter zaradi morebitnih napak v procesu obdelave in objavljanja 
podatkov (na primer: ključna enota popravi podatke za zadnjih nekaj mesecev, nepredvidena sprememba v 
administrativnem viru podatkov). 
 

 Vrste revidiranja podatkov glede na časovno izvedbo 
 

Razlogi za revidiranje podatkov glede na časovno izvedbo so: 

a. redne revizije: vključitev popolnejšega/dodatnega vira podatkov ali sprememba vira podatkov, izločitev 
vplivov sezone in/ali koledarja; 

b. občasne revizije so posledica vključitve novega/popolnejšega/dodatnega vira podatkov, ki postane 
standard v poznejših objavah podatkov, ali posledica nepredvidene ovire v procesu obdelave, objavljanja 
podatkov ali v primeru spremembe metodologije. 

 

 Vrste revidiranja podatkov glede na namen 
 

Razlogi za revidiranje podatkov glede na namen so:  

a. vključitev popolnejšega/dodatnega vira podatkov ali sprememba vira podatkov;  
b. izločitev vplivov sezone in/ali koledarja; 
c. prehod na novo bazno obdobje; 



Slogovni priročnik 149 

 

 

d. izboljšava metodologije zaradi spremembe statistične metode, spremembe klasifikacij, spremembe 
konceptov in definicij; 

e. odprava napak (vendar ne napak in nepravilnosti v objavi statističnih podatkov in informacij, katerih 
popravljanje ureja Navodilo za popravljanje napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah na 
Statističnem uradu Republike Slovenije). 
 

Načela revidiranja podatkov 
 
Pogostost načrtovanih revidiranj podatkov je uravnotežena s potrebo po zagotavljanju kakovostnih podatkov in 
z enostavnostjo uporabe podatkov. Podatke revidiramo takrat, kadar lahko novejši ali kakovostnejši podatki 
bistveno prispevajo h kakovosti odločanja na podlagi podatkov in kadar so zaradi rokov objav, določenih z 
evropsko ali nacionalno zakonodajo, ali zaradi nepredvidene ovire v procesu obdelave in objavljanja podatkov, 
podatki, objavljeni na podlagi nepopolnega zajema, manj natančni. 
 
Z namenom, da se izboljša kakovost podatkov, spremljamo dolgoročni učinek revidiranja podatkov in o njem 
redno poročamo v Poročilu o kakovosti statističnih raziskovanj (v poglavju 6 »Skladnost«). 
 
O načrtovanih revizijah podatkov zaradi spremembe metodologije ali klasifikacij uporabnike podatkov 
predhodno obvestimo v objavah, ki izhajajo v zbirki Prva objava, in sicer v rubriki Metodološko opozorilo; če 
načrtujemo večje revizije, pa uporabimo tudi na druge načine obveščanja javnosti.  
 
Postopki objavljanja podatkov in pripadajočih metodoloških pojasnil 
 
Vsaka objava statističnih podatkov v zbirkah Prva objava, Elektronska objava in Statistične informacije vsebuje 
v naslovu informacijo o statusu objavljenih podatkov, tj. o tem, ali gre za končne ali začasne podatke. Zadnji 
gradnik naslova publikacije se zapiše z malimi črkami, in sicer se pri končnih podatkih zapiše » - končni 
podatki«, pri začasnih podatkih pa » - začasni podatki«  
 
Pri nacionalnih in regionalnih računih statusa objavljenih podatkov zaradi specifičnosti tega področja ne 
označujemo.  
 
Po objavi začasnih podatkov (lahko večkratnih) vedno objavimo tudi končne podatke. 
 
Končne podatke objavimo takole:  
- z objavo v zbirki Prva objava, če so že prvič objavljeni podatki končni (podatkov nikoli ne objavljamo kot 

začasnih), ali  
- z objavo v zbirki Elektronska objava, če so bili podatki v Prvi objavi objavljeni kot začasni podatki, ali  
- v podatkovni bazi SI-STAT (tu je opomba z informacijo o statusu podatkov navedena pod tabelo; ta pove, 

koliko časa so podatki začasni; po preteku tega obdobja postanejo podatki končni) ali 
- z objavo v zbirki Statistične informacije.  
 
Ob objavi začasnih podatkov v prvi objavi v zbirki Prva objava obvestimo uporabnike tudi o tem, kdaj bodo 
objavljeni naslednji začasni ali končni podatki, in sicer tako, da vpišemo obvestilo v rubriko Metodološko 
opozorilo. 
 
V Statističnem letopisu, v publikaciji Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji in v promocijskih publikacijah 
označimo status podatkov samo, če so ti začasni. Status podatkov označimo z opombo pod tabelo ali grafikonom. 
 
V podatkovni bazi SI-STAT novejša različica podatkov vedno prekrije starejšo. 
 
Politika objavljanja začasnih podatkov je opisana v Metodoloških pojasnilih posameznih statističnih raziskovanj, 
in sicer v poglavju Objavljanje rezultatov, pod naslovom Revidiranje podatkov. Obravnavani so naslednji 
elementi: vrsta revidiranja podatkov glede na načrtovanost, namen in pogostost (časovno izvedbo).  
 
Informacije iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi Poročilo o kakovosti statističnih raziskovanj, v poglavju 6 
»Skladnost«; poleg tega pa je tu podana tudi informacija o skladnosti med začasnimi in končnimi podatki in o 
razlogih za morebitne večje razlike med začasnimi in končnimi podatki. 
 
Informacija o začasnih podatkih je podana tudi v podatkovni bazi SI-STAT, in to v opombi pod tabelo; tu je 
zapisano, do kdaj bodo podatki začasni in katera povezava vodi do Metodoloških pojasnil o revidiranju podatkov 
na Statističnem uradu.  
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Zgledi za opombo: »Podatki za leto LLLL so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za vse mesece tekočega 
leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.« ali »Podatki za zadnjih XX mesecev so začasni. Ob 
vsakokratni objavi se podatki za zadnjih XX mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.« 
 

14.2 NAVODILO ZA POPRAVLJANJE NAPAK V OBJAVLJENIH STATISTIČNIH PODATKIH IN 
INFORMACIJAH NA STATISTIČNEM URADU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
Namen navodila 

Namen Navodila za popravljanje napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah je določiti načela, 
pravila in postopke za popravljanje napak v statističnih objavah. Navodilo je namenjeno uporabnikom in 
avtorjem statističnih objav ter podporni skupini, ki pomaga pri tehnični izvedbi popravka.  
 

Namen popravljanja napak 

Namen popravljanja napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah je zagotoviti uporabnikom točne in 
kakovostne statistične podatke in informacije. 
 

Vsebina 

 

 Bistvena in nebistvena napaka 
 
Bistvena napaka je napaka, ki povzroči napačno razumevanje statističnih podatkov ali informacij. 
 
Nebistvena napaka je napaka, ki razumevanja objavljenih statističnih podatkov ali informacij ne spremeni. 
 

 Objava popravka napake 
 
Bistveno napako SURS popravi takoj, ko je to mogoče.  
 
Če pravilni podatki niso takoj na razpolago, se prvotna objava nadomesti z obvestilom o umiku objave; v njem 
uporabnikom sporočimo rok, do katerega bo popravek predvidoma pripravljen, in po potrebi pojasnimo, zakaj je 
prišlo do napake (vzrok za napako). Obvestilo o umiku se objavi na enak način kot prvotna objava, vključno z 
obveščanjem naročenih uporabnikov.  
 
Objava na spletni strani se nadomesti z novo novico, ki uporabnike obvešča o objavi popravka. Popravek se 
objavi na enak način kot prvotna objava, vključno s ponovnim obveščanjem naročenih uporabnikov.  
 
Po 8 dneh se novica, ki uporabnike obvešča o popravku, nadomesti z originalno novico z vključenim popravkom. 
 
Podatki v podatkovni bazi SI-STAT se popravijo in dopolnijo z opombo o prejšnji objavljeni vrednosti in po 
potrebi s pojasnilom o vzroku za popravek. V datoteki se datum zadnje spremembe popravi na datum objave 
popravka. Oznaka popravka se umakne pri naslednji objavi. 
 
Popravki v tiskanih publikacijah se vstavijo kot dodan list pri še nerazdeljenih publikacijah. Popravi se tudi 
elektronska različica publikacije v obliki pdf na internetnih straneh stat.si.  
 
Nebistveno napako SURS popravi neposredno na mestu objave brez posebnega obveščanja uporabnikov. 
 

14.3 NAVODILO O UPORABI STATISTIČNIH IN DRUGIH ZNAMENJ, KRATIC, OKRAJŠAV IN 
MERSKIH ENOT NA STATISTIČNEM URADU REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
Namen navodila 

Namen navodila je določiti enoten nabor statističnih in drugih znamenj, kratic, okrajšav in merskih enot, ki se 
uporabljajo pri objavljanju statističnih podatkov in informacij. Navodilo je namenjeno avtorjem statističnih objav 
ter dajalcem statističnih podatkov.  
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Vsebina  

Enotni nabor statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot praviloma velja za vse tiskane 
publikacije Statističnega urada RS.  
 
Smiselno se navodilo uporablja tudi v elektronskih publikacijah in v podatkovni bazi SI-STAT (v tej v okviru 
tehničnih možnosti pri nadpisani obliki oziroma pri uporabi črk neenotne velikosti).  

 

 Oblikovanje nabora statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot za objavo 
v posameznih publikacijah 

 
V posamezni publikaciji se objavi seznam tistih statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, 
ki so v publikaciji uporabljeni (izbor na osnovi enotnega nabora opravita avtor ali urednik publikacije).  
 
Ob prevzemu podatkov od Eurostata, OECD-ja in drugih uradnih statistik se poleg statističnih podatkov 
prevzamejo tudi njihovi metapodatki. Tista statistična in druga znamenja, ki se razlikujejo od znamenj, ki jih 
uporablja SURS, se prevedejo na naša znamenja. 
 
Znamenja, ki jih uporabljajo druge uradne statistike, SURS pa ne, se navedejo v seznamu znamenj poleg drugih 
znamenj. 
 
Za posamezen namen se sme uporabiti le en znak, zato se pri objavljanju podatkov za več obdobij preveri, 
kateri statistični znaki so v uporabi.  

 

 Mesto zapisa seznama statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot 
 
Seznam statističnih in drugih znamenj, kratic in okrajšav ter merskih enot, ki se uporabljajo pri izkazovanju 
statističnih podatkov in informacij, je praviloma podan na začetku tiskanih publikacij, v poglavju, katerega naslov 
se prilagaja dejanski vsebini. Lahko se glasi »Statistična znamenja, krajšave, merske enote« ali le »Statistična 
znamenja« ali le »Krajšave« (kratice, okrajšave, simboli, formule) ali le »Merske enote« ali je kombinacija katere 
koli sestavine (komponente).  
 
Pri elektronskih publikacijah (npr. v Prvi objavi) je mesto zapisa dostopno na enem mestu na spletni strani 
SURS. To mesto je dostopno na klik iz vsake objavljene novice na spletni strani (nova alineja nad povezavo do 
metodoloških pojasnil) ter v podatkovni bazi SI-STAT v koraku prikaza tabele na zaslon. 
 
V tabelah, grafikonih in na kartah se seznam uporabljenih znakov z razlago pomena navede pod temi prikazi. 
 

14.4 NAVODILO ZA OZNAČEVANJE TABEL, GRAFIKONOV, KART, SLIK TER PISANJE 
OPOMB V TABELAH, GRAFIKONIH, KARTAH IN MED TEKSTOM V PUBLIKACIJAH 
STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
Namen navodila 

Namen navodila je določiti pravila za označevanje tabel, grafikonov, kart, slik ter pravila za pisanje opomb v 

tabelah, grafikonih, na kartah in med besedilom (tekstom) v publikacijah SURS-a. Navodilo je namenjeno 

avtorjem statističnih objav. 

  

Vsebina  

 

 Številčenje tabel, grafikonov, kart, slik 

 

Vse tabele, grafikoni, karte, slike so naslovljeni in praviloma ustrezno oštevilčeni.  

 

Nad vsako tabelo, grafikonom, karto, sliko se praviloma napiše beseda »Tabela« (angl. »Table«), »Grafikon« 

(angl. »Chart«), »Karta« (angl. »Map«), »Slika« (angl. »Figure«), sledi presledek, potem se napiše zaporedna 

številka tabele, grafikona, karte, slike. Zaporedna številka je praviloma sestavljena iz številke poglavja in 

zaporedne številke tabele, grafikona, karte, slike. Če publikacija nima poglavij, si tabele, grafikoni, karte, slike 

sledijo po numeričnem zaporedju. 
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Vsaka tabela, grafikon, karta, slika je naslovljena. To pomeni, da je za številko tabele, grafikona, karte, slike 

znak za dvopičje »:«, dodan »presledek« in napisan »naslov tabele«.  

 

 Opombe v tabelah, grafikonih, kartah, slikah 

 

Opombe se nanašajo na tabelo, grafikon, karto, sliko in so zapisane pod tabelo, grafikonom, karto, sliko. Sledijo 

si v številčnem zaporedju. Najprej se zapišejo uporabljena statistična znamenja, sledijo opombe in nazadnje viri. 

 

Opombe so označene z arabsko številko in zaklepajem ter pisane nadpisano (npr: 
1)

, 
2)

 …). Izpostavna 

znamenje za opombe v tabeli, grafikonu, na karti in na sliki si v številčnem zaporedju sledijo od leve proti desni, 

od zgoraj navzdol. 

 

Pod tabelo, grafikonom, karto, sliko zapišemo »številko opombe«, »zaklepaj«, naredimo presledek ter zapišemo 

besedilo opombe. Na koncu zapisa opombe je pika.  

 

 Vsebinske opombe v besedilu (komentarju) 

 

Nanašajo se na besedilo (komentar) in so zapisane na dnu strani pod črto. Sledijo si v številčnem zaporedju 

skozi celotno publikacijo (če je publikacija namenjena obravnavi samo ene teme) ali skozi vsa poglavja (pri 

publikacijah, ki so razdeljene na več različnih tematskih sklopov) ali skozi celoten članek.  

 

Opombe so označene z arabsko številko. Izpostavna znamenje za opombe v besedilu si sledijo v številčnem 

zaporedju od leve proti desni, od zgoraj navzdol. (Oblikovanje teksta v Wordu; »vstavi/insert«, »sklic/reference«, 

»opomba/footnote«). 

 

Na dnu strani (noga besedila) se pod črto samodejno izpiše številka opombe, nato naredimo »presledek« ter 

zapišemo opombo. Na koncu besedila opombe je pika. 

 

14.5 NAVODILO ZA CITIRANJE TER NAVAJANJE VIROV IN LITERATURE V PUBLIKACIJAH 
STATISTIČNEGA URADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

 
Namen navodila 

Namen navodila je določiti pravila citiranja, navajanja virov in literature v publikacijah SURS-a. Navodilo je 

namenjeno avtorjem statističnih objav. 

  

Vsebina  

Statistični urad RS spoštuje avtorske pravice. Kadar so v statističnem besedilu (komentarju, članku) povzeti 

znanje ali ugotovitve druge ustanove (ne SURS-a) ali avtorja, ki ni zaposlen na SURS-u, se je treba dosledno 

sklicevati na ustrezne vire. To pomeni dosledno zapisovanje bibliografskih podatkov o citiranih virih.  

 

Navajanje virov (avtorstva) pod tabelo, grafikonom, karto, sliko se razlikuje od citiranja in navajanja virov in 

literature med besedilom in v seznamu uporabljene literature na koncu publikacije. 

Na splošno je navajanje virov pod tabelo, grafikonom, karto, sliko krajše – obsega samo zapis osnovnih 

elementov bibliografskega zapisa. 

  

 Navajanje virov pod tabelami, grafikoni, kartami in slikami  

 

Pod tabelo, grafikon, karto, sliko se zapiše beseda »Vir«(ang. Source), dopiše znak dvopičje »:«, naredi 

presledek in potem navede vir. Na koncu zapisa ni pike. 

 

Zapis vira pod tabelo, grafikonom, karto, sliko mora vsebovati osnovne elemente bibliografskega zapisa, iz 

katerega je mogoče razbrati informacijo o viru; ti so: »avtor« (ustanova, fizična oseba …), praviloma »ime 

publikacije«, »letnica«.  
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Če navajamo kot vir spletno povezavo, najprej zapišemo »avtor« (ustanova, fizična oseba … lastnik spletne 

strani), v oklepaju pa dodamo povezavo do spletne strani ali spletni naslov ter datum dostopa do spletnega 

naslova. 

 

Če so podatki, uporabljeni v tabeli, grafikonu, na karti, sliki, iz zunanjega vira (vir teh podatkov ni SURS) in se 

drugje v publikaciji (komentarju) ne pojavljajo, zadošča, da so viri našteti le pod tabelo, grafikonom, karto, sliko, 

in jih ni treba še enkrat navajati v seznamu virov in literature na koncu publikacije.  

 

Tudi če je vir SURS, praviloma to zapišemo pod tabelo, grafikon, karto, sliko; zraven pa lahko glede na namen 

publikacije zapišemo tudi informacijo o konkretnem statističnem raziskovanju.  

 

Če smo prevzeli celotno tabelo, grafikon, karto, sliko iz drugega vira (če vir teh podatkov ni SURS) in je ta 

»objekt« zaščiten z znakom ©, je pod »objekt« v sklopu »Vira« treba dodati tudi simbol za avtorsko zaščito: ©. 

 

 Citiranje in navajanje virov v statističnih publikacijah 

 

SURS v svojih publikacijah uporablja način citiranja in navajanja literature, ki temelji na sistemu APA (American 

Psyhological Association).  

 

Celoten sistem navajanja virov je osnovan po APA in zajema različne sklope citiranja; citiranje med besedilom 

in navajanje virov ob koncu dela (navedenih je več različic citiranja: za knjigo, za raziskovalno delo, za poglavje 

v knjigi, za članek v reviji, za prispevek v zborniku, za prispevek s spleta itd.).  

 

Vsi viri in literatura, ki smo jih citirali v besedilu, morajo biti navedeni tudi v seznamu citiranih virov in literature 

ob koncu dela; v seznamu citiranih virov se torej ne smejo pojaviti viri, ki niso bili navedeni (na katere se nismo 

sklicevali) že v besedilu.  

 

Seznam virov in literature se navede na koncu publikacije, in ne na koncu vsakega poglavja; izjema so 

»večavtorske« publikacije (npr. zbornikih ipd.); v takih publikacijah se seznam virov in literature običajno navede 

na koncu vsakega prispevka in je običajno zapisan v manjšem formatu pisave. 

 

Vire navajamo po abecednem redu priimka prvega avtorja oziroma naslova, če avtor dela ni znan. Če se isti 

avtor pojavlja enkrat samostojno, drugič pa kot prvi avtor v skupini več avtorjev, potem najprej navedemo 

njegova samostojna dela in nato skupinska dela; ta dela razvrstimo po abecedi drugega (ali po potrebi tretjega 

itd.) avtorja. Če se isti avtor pojavi večkrat, navajamo dela po letu izdaje, najprej starejša in nato novejša dela.  

 

Viri, katerih avtor je SURS (zaposleni na SURS), se navajajo po naslovu in tipu publikacije. 

  

Virov praviloma ne številčimo in pred njimi ne dodajamo označevalcev, navajamo jih v novih odstavkih (zaradi 

boljše preglednosti lahko prvo vrstico bibliografskega opisa pomaknemo nekoliko v levo).  

 

Naslove virov pišemo v ležečem tisku (italic), pri monografijah je to naslov dela, pri sestavkih pa naslov vira, v 

katerem so viri objavljeni, npr. ime revije in njen volumen, naslov zbornika ipd. Naslove virov pišemo v izvirnem 

jeziku; če želimo, lahko slovenski prevod takoj po izvirnem naslovu navedemo v oglatih oklepajih. 

 

Pri navajanju spletnih naslovov se običajno izogibamo deljenju naslova; če ga že delimo, ga delimo za piko. 

Izogibajmo se navajanju spletnih naslovov s končnico pdf, bolje je navesti html naslov. Na koncu spletnega 

naslova ne pišemo pike. 
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 Katero ustanovo navedemo kot vir podatkov pod grafikon, tabelo ali karto? 
 

Vir podatkov Navajanje vira 

1 Statistično raziskovanje, ki ga izvaja SURS Vir: SURS 

2 Kombinacija virov: 

 Statistično raziskovanje, ki ga izvaja SURS  

 Podatki iz administrativnega vira, statistično obdelani (ali brez 
statistične obdelave, če gre za zelo majhen del podatkov) 

3 Podatki iz administrativnega vira, statistično obdelani 

4 Kombinacija virov: 

 Podatki iz administrativnega vira, brez statistične obdelave 

 Statistično raziskovanje, ki ga izvaja SURS 

Vir: SURS, Administrativni vir
1)

 

5 Kombinacija virov: 

 Statistično raziskovanje, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec 
LPSR (z ali brez statistične obdelave)  

 Statistično raziskovanje, ki ga izvaja SURS 

Vir: Pooblaščeni izvajalec
1)

, SURS 

6 Statistično raziskovanje, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec LPSR, 
statistično obdelano na SURS 

7 Prevzem agregiranih podatkov, brez statistične obdelave 
(administrativni vir ali/in pooblaščeni izvajalec) 

Vir: Administrativni vir
1)

 ali/in 
Pooblaščeni izvajalec

1)
 

 
  
1) Vpiši ustrezno ustanovo. 

 

 

14.6 NAVODILO O UPORABI SIMBOLA ZA ZAŠČITO AVTORSKIH PRAVIC »COPYRIGHT« © 
PRI OBJAVLJANJU STATISTIČNIH PODATKOV NA STATISTIČNEM URADU REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

 
Namen navodila 

Namen navodila je določiti uporabo simbola za zaščito avtorskih pravic (©) v statističnih objavah. Navodilo je 
namenjeno avtorjem statističnih objav. 
  

Vsebina  

Avtorske pravice varujejo avtorska dela. Z njimi ščitimo izdelek v celoti (spletne strani, publikacije, grafikone, 
karte, fotografije). 
Zaščito avtorskih pravic ponazorimo s simbolom © in s pripisom lastnika avtorskih pravic (© SURS). Ta zapis 
velja tudi za angleške različice objav; kratice SURS ne prevajamo. 
 

 Uporaba simbola © na spletnih straneh 
 
Vsaka spletna stran Statističnega urada Republike Slovenije ima spodaj naveden simbol © in spremljajoče 
besedilo.  
Sedaj veljavno besedilo »© Statistični urad Republike Slovenije. Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z 
navedbo vira« se ob prenovi spletnih strani ustrezno spremeni. 
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 Uporaba simbola © v kolofonu publikacij 
 
Simbol © in spremljajoče besedilo uporabimo v kolofonu vsake tiskane in elektronske publikacije. 
 

Zgleda: 

© SURS – Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira 

© SURS – Use and publication of data is allowed provided the source is acknowledge 

 

 Uporaba simbola © na kartah 
 
Simbol © s pripisom SURS (© SURS) uporabimo na vseh kartah. Postavimo ga v desni spodnji kot karte. 
 

 Uporaba simbola © na grafikonih 
 
Simbol © s pripisom SURS (© SURS) uporabimo na vseh grafikonih.  
 
Postavimo ga v desni spodnji kot v območju grafikona (vendar ne čez podatke). 
 

 Uporaba simbola © na grafikonih v prvi objavi v zbirki Prva objava 
 
Grafikoni v Prvi objavi (PO) so opremljeni s simbolom © SURS. 

 
o pri grafikonih, izdelanih s pomočjo uporabniškega programa Web CMS, se simbol © pripiše samodejno 

desno spodaj ob legendi.  
o pri grafikonih, ki jih pripravi avtor sam s pomočjo programa Excel, pa mora simbol © dodati avtor sam, 

in sicer v desni spodnji kot v območju grafikona – vendar ne čez podatke. 
 

 Uporaba simbola © na fotografijah 
  

o Pri prevzetih fotografijah zunanjih avtorjev lahko simbol © in vir navedemo v spodnjem delu fotografije, 
pod fotografijo ali v spreminjajočem se delu kolofona. 

o Če je fotografij več in bi bilo njihovo naštevanje preobsežno, jih navedemo na kakšni od drugih strani 
publikacije, npr. na zadnji strani.  

 
Za fotografije oz. slike, za katere je naveden vir, zapišemo samo vir; za fotografije oz. slike, ki so avtorskso 
zaščitene s simbolom ©, pa simbol © in avtorja. 
 

 Uporaba simbola © v bazi SI-STAT 
 
V podatkovni zbirki SI-STAT je pod vsako tabelo zapisan simbol ©, s pripisom SURS in z besedilom »Uporaba 
in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira«. 
 

Zgled: 

© SURS - Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira 

© SURS – Use and publication of data is allowed provided the source is acknowledge 
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14.7 KOLOFON 

 
Kolofon ima stalni in spremenljivi del. 
 
Stalni del kolofona je praviloma za vse tiskane publikacije enak. 
 
Zgleda: 
 

Izdal in založil Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Litostrojska cesta 54 – © SURS – Uporaba in 
objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira – Tiskano v XXX izvodih – ISSN XXXXX 

 
 

Issued and published by the Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Litostrojska cesta 54 –  
© SURS – Use and publication of data is allowed provided the source is acknowledged – Printed in XXX 
copies – ISSN XXXXX 

 
 
Spremenljivi del kolofona je v vsaki publikaciji drugačen. Zgleda: 
 

Zbral in uredil xy  ali Avtor: 
Tisk xy 
 
Publikacija je na voljo na spletnem naslovu www.stat.si/pub.asp 
Informacije daje Informacijsko središče: 
tel. (01) 241 64 04 
elektronska pošta info.stat@gov.si  

 
 

Edited by xy ali Author:  
Printed by xy 
 
The publication is available at www.stat.si/eng/pub.asp 
Information: Information Centre 
phone: + 386 1 241 64 04 
e-mail: info.stat@gov.si 
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15 SLOVAR IZBRANIH IZRAZOV 

 

SPLOŠNO 

dostopnost in jasnost        accessibility and clarity 

informacija information 

ISBN, mednarodna standardna knjižna številka ISBN  International standard book number 

ISSN, mednarodna standardna serijska številka ISSN  International standard serial number 

Kodeks ravnanja evropske statistike     European Statistics Code of Practice 

metapodatki metadata 

METIS, metapodatkovni repozitorij Metadata repository of SURS 

nepristranskost in objektivnost impartiality and objectivity         

obrnjena (inverzna) piramida      inverted pyramid 

statistična pismenost        statistical literacy 

statistična zaupnost         statistical confidentiality 

statistična zgodba         statistical storytelling 

statistični podatek statistical data 

statistično raziskovanje       statistical survey 

uporabniki users 

  

OBJAVA PODATKOV  

PUBLIKACIJE  

Brošure         Brochures 

Elektronska objava (EO) Electronic Release 

Letno poročilo o kakovosti Annual Quality Report 

Prva objava (PO)         First Release 

Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji Some important statistics on Slovenia 

Posebna objava Special Release 

Slogovni priročnik (za pripravo statističnih objav) Style Guide 

Slovenija v številkah Slovenia in Figures 

Slovenske regije v številkah Slovene Regions in Figures 

Statistične informacije      Rapid Reports 

Statistični letopis Republike Slovenije        Statistical Yearbook of the Republic of Slovenia 

Statistični portret Slovenije v EU Statistical Portrait of Slovenia in the EU 

DRUGO  

citiranje   quotation, citations 

elektronska publikacija        electronic publication 

interaktivna orodja interactive tools 

koledar objav          release calendar 

mikropodatki microdata 

monografija monograph 

objava statističnih podatkov       statistical release 

podatkovni portal SI-STAT       SI-STAT data portal 

popravek correction 

popravljanje napak        data correction 

publikacija publication 

revidiranje podatkov        data revision    

serijska publikacija serial publication       

tiskana publikacija printed publication 

zaščita avtorskih pravic copyright 
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PREDSTAVITEV PODATKOV 

besedni oblak         word cloud 

časovna vrsta         time series 

čelo tabele          header column  

glava tabele           header row 

grafikon  chart 

karta map 

kolofon colophon 

komentar comment 

končni podatki final data 

krajšave abbreviations 

kratice abbreviations 

linijski grafikon line chart 

manj natančna ocena – previdna uporaba less precise estimate – use with caution 

merske enote units of measurement 

metodološko pojasnilo methodological explanation 

metodološko opozorilo methodological note 

naslov title 

ni podatka data not available 

ni pojava no occurrence of event 

okrajšave abbreviations 

opomba note, comment 

opomba pod črto          footnote 

povzetek abstract 

referenčno obdobje reference period 

statistično znamenje statistical sign 

statistično zaupno confidential 

stolpčni grafikon         bar chart 

tabela  table 

tematska karta thematic map 

tortni grafikon         pie chart 

vir (podatkov) (data) source 

za objavo premalo natančna ocena too imprecise estimate to be published 

začasni podatki provisional data 

zaokroževanje števil numerical rounding 
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