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Navodilo o revidiranju podatkov na  
Statističnem uradu Republike Slovenije 

 
 

I. Splošne določbe 
  
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 
 
S tem navodilom Statistični urad Republike Slovenije (dalje Urad) določa postopke v primeru načrtovanih 
in nenačrtovanih revidiranj podatkov.  
 
To navodilo ne obsega postopkov nenačrtovanih revidiranj podatkov zaradi napak. Tematika napak je 
opisana v notranjem organizacijskem predpisu – »Navodilo za popravljanje napak v objavljenih statističnih 
podatkih in informacijah na Statističnem uradu Republike Slovenije«.  
 
 

2. člen 
(Cilj navodila) 

 
 
Cilj navodila je določiti načela in pravila revidiranja podatkov na Uradu. Urad bo uporabnike podatkov: 

• seznanil s pojavom revidiranja podatkov na Uradu in tako izboljšal njihovo informiranost o 
kakovosti podatkov in zavedanje, da je revidiranje podatkov izvedeno na znanih in dogovorjenih 
načelih in da se ta načela uporabljajo na dosleden način; 

• pravočasno in razumljivo informiral o revidiranju podatkov; 
• jasno predstavil namen, postopke in posledice revidiranja podatkov. 

 
 

3. člen 
(Pomen izrazov) 

 
 
V tem navodilu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 
Statistični podatki so številčne vrednosti, ki ponazarjajo velikost opazovanega pojava. V nadaljevanju 
tega navodila se zaradi poenostavitve uporablja izraz »podatki«. 
Statistične informacije so statistična znamenja, komentarji, tabele, grafikoni, slike, karte, definicije, 
metodološka pojasnila in drugo besedilo, ki pojasnjuje vsebino statističnih podatkov. 
Objavljeni podatki: Podatki so objavljeni, ko so posredovani javnosti preko svetovnega spleta ali v tiskani 
obliki.  
Status podatkov določa ali so objavljeni podatki končni ali začasni in zato predmet revidiranja podatkov. 
Začasni podatki so podatki, ki bodo podvrženi načrtovanemu revidiranju podatkov zaradi vključitve 
popolnejšega/dodatnega vira podatkov ali izločitve vplivov sezone in/ali koledarja. 
Končni podatki so podatki, ki ne bodo več podvrženi načrtovanemu revidiranju.   
Revidiranje podatkov je statistični proces, ki spremeni vrednosti objavljenih podatkov.  
Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov na Uradu je dokument, ki je namenjen uporabnikom in 
pojasnjuje revidiranje podatkov. 
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4. člen 

(Vrste revidiranja podatkov) 
 
 
Na Uradu razvrščamo revidiranje podatkov glede na načrtovanost, časovno izvedbo in namen. 
 
(1) Vrste revidiranja podatkov glede na načrtovanost   
 
Načrtovano revidiranje podatkov   
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 so objavljeni kasneje; 
  
b) izločitev vplivov sezone in/ali koledarja; 
 
c) spremembe metodologije in klasifikacij.  
 
Nenačrtovano revidiranje podatkov 
 
Nenačrtovano revidiranje podatkov ni del ustaljenega statističnega procesa. Pojavi se zaradi 
nepredvidljivih sprememb v metodologiji, zaradi nepredvidljivega pojava novih, kakovostnejših podatkov, 
zaradi nepredvidljivih sprememb v poročevalskih enotah, ki posredujejo podatke Uradu, zaradi 
nepredvidene ovire v procesu obdelave in objave podatkov in zaradi  napak v procesu obdelave in objave 
podatkov (na primer: ključna enota popravi podatke za zadnjih nekaj mesecev, nepredvidena sprememba 
v administrativnem viru podatkov). 
 
(2) Vrste revidiranja podatkov glede na časovno izvedbo 
Razlogi revidiranja 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 kasnejših objavah podatkov ali posledica nepredvidene ovire v procesu 
obdelave, objave podatkov in spremembe metodologije. 

 
 
 
 (3) Vrste revidiranja podatkov glede na namen 
Razlogi revidiranja 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; 
 
d) izboljšava metodologije zaradi spremembe statistične metode, spremembe klasifikacij, spremembe 
konceptov in definicij;  
 
e) odprava napak. 
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II. Načela revidiranja podatkov 

 
 

5. člen 
(Pogostost načrtovanih revidiranj podatkov) 

 
 

Pogostost načrtovanih revidiranj podatkov mora biti uravnotežena s potrebo po zagotavljanju kakovostnih 
podatkov in enostavnostjo uporabe podatkov. Podatke je treba revidirati, ko lahko novejši/kakovostnejši 
podatki bistveno prispevajo h kakovosti odločanja na podlagi podatkov. 
Podatke je treba revidirati, kadar so zaradi rokov objave, določenih z evropsko ali nacionalno zakonodajo, 
ali zaradi nepredvidene ovire v procesu obdelave in objave podatkov, objavljeni na podlagi nepopolnega 
zajema kot manj natančni. 

 
 

6. člen 
(Spremljanje učinkov revidiranja podatkov) 

 
 
Z namenom izboljšanja kakovosti je treba spremljati dolgoročni učinek revidiranja podatkov in o njem 
redno poročati v Poročilu o kakovosti statističnih raziskovanj v poglavju 6.Skladnost. 
 
 

7. člen 
(Obveščanje uporabnikov o prihodnjem revidiranju podatkov) 

 
 
O načrtovanih revidiranjih podatkov zaradi spremembe metodologije ali klasifikacij je treba uporabnike 
podatkov predhodno obvestiti v Prvi objavi v Metodološkem opozorilu. 
V primeru večjih načrtovanih revizij je treba obvestiti člane pristojnega sosveta in večje uporabnike, po 
potrebi pa uporabiti tudi druge komunikacijske poti (npr. spletna stran).  
 
 

8. člen 
(Enostavna dosegljivost informacij o revidiranju podatkov) 

 
 

Uporabnikom morajo biti informacije o politiki objavljanja revidiranih podatkov, skladnosti med začasnimi 
in končnimi podatki in razlogi za večje razlike med začasnimi in končnimi podatki enostavno dosegljive (tj. 
razpoložljivost dokumentov in informacij o revizijah, skladnosti, itd. s klikom iz Metodoloških pojasnil, SI-
STAT-a in drugih publikacij). 
 
 

III. Postopki odločanja o revidiranju podatkov 
 
 

9. člen 
(Proces odločanja o revidiranju podatkov) 

 
 
Nosilec statističnega raziskovanja in vodja oddelka se uskladita z vodjo sektorja glede revidiranja 
podatkov posameznega statističnega raziskovanja.  
Z usklajenim predlogom revidiranja podatkov statističnega  raziskovanja dopolni vodja sektorja Prilogo 1 v 
skladu s 3. odstavkom 14. člena tega Navodila. Strateško usmerjevalna skupina potrdi Prilogo 1 konec 
tekočega leta za naslednje leto. 
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Vsako novo statistično raziskovanje mora v primeru, da predvideva tudi načrtovano revizijo, informacijo o 
politiki revidiranja vključiti v gradivo, ki je obravnavano na Metodološkem svetu. Informacija o revidiranju 
podatkov vsebuje najmanj utemeljitev potrebnosti revidiranja podatkov, opis načina in posledic znotraj 
Urada in za uporabnike podatkov. Po odobritvi na Metodološkem svetu se ustrezno dopolni Priloga 1. 
 
V primeru nenačrtovane ali občasne revizije se nosilec statističnega raziskovanja in vodja oddelka 
uskladita z vodjo sektorja za izvedbo enkratne revizije podatkov.  
 
 

 
IV. Postopki objave podatkov in pripadajočih metodoloških pojasnil 

 
 

10. člen 
(Objavljanje podatkov) 

 
 
Vsaka objava statističnih podatkov v zbirkah Prva objava, Elektronska objava in Statistične informacije 
mora v naslovu vsebovati informacijo o statusu objavljenih podatkov – ali gre za končne ali začasne 
podatke.  
 
Zadnji gradnik naslova publikacije se v primeru končnih podatkov zapiše z malimi črkami: » - končni 
podatki« in v primeru začasnih podatkov z malimi črkami zapiše: » - začasni podatki« (Primera:  
Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2009 - končni podatki 
Prihodek od prodaje in nova naročila v industriji, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2009 - začasni 
podatki   
 
Po objavi začasnih podatkov (lahko večkratnih) vedno objavimo tudi končne podatke. 
 
Končne podatke objavimo na naslednje načine:  

• S Prvo objavo, ko so že prvič objavljeni podatki končni (podatkov nikoli ne objavljamo kot 
začasnih);  

• ali z Elektronsko objavo, ko so bili podatki v Prvi objavi objavljeni kot začasni podatki; 
• ali v bazi SI STAT, kjer je pod tabelo navedena opomba z informacijo o statusu podatkov (koliko 

časa so podatki začasni; po preteku tega obdobja postanejo podatki končni);  
• ali s Statistično informacijo. 

 
V Prvi objavi začasnih podatkov v prostoru, namenjenemu Metodološkim opozorilom, zapišemo, kdaj 
bodo objavljeni naslednji začasni ali končni podatki. 
 
V Statističnem letopisu, Pomembnejših statističnih podatkih in promocijskih publikacijah označimo status 
podatkov samo, če so le ti začasni. Status podatkov označimo z opombo pod tabelo ali grafom. 
 
V drugih zbirkah je odločitev o objavljanju in označevanju statusa objavljenih podatkov prepuščena  
področnemu uredniku. 

 
11. člen 

(Objavljanje podatkov nacionalnih in regionalnih računov) 
 
 

Zaradi specifičnosti področja nacionalnih in regionalnih računov se statusa objavljenih podatkov v skladu z 
10. členom ne označuje.  
Primer:  
Bruto domači proizvod, temeljni agregati nacionalnih računov in zaposlenost, Slovenija, 2005 - 2008 

Za objavljanje podatkov nacionalnih in regionalnih računov 2. in 3. odstavek 13. člena ne veljata. 
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12. člen 
(Verzije podatkov v SI STATu) 

 
 

V SI STAT-u novejša verzija podatkov vedno prekrije starejšo. 
 

 
13. člen 

(Načini obveščanja uporabnikov o revidiranju podatkov) 
 
 
Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov na Uradu je namenjeno uporabnikom in celovito pojasnjuje 
revidiranje podatkov. Objavljeno je na spletni strani med Metodološkimi pojasnili. 
 
Prva objava vsebuje v Metodološkem opozorilu informacijo o datumu objave končnih ali naslednjih 
začasnih podatkov.  

Metodološka pojasnila vsebujejo pod poglavjem Objavljanje rezultatov, v poglavju Revidiranje podatkov, 
politiko objavljanja začasnih podatkov z elementi: vrsta revidiranja podatkov glede na načrtovanost, 
namen in pogostost. Metodološka pojasnila vsebujejo povezavo na Metodološko pojasnilo o revidiranju 
podatkov na Uradu. 
 
Poročilo o kakovosti statističnih raziskovanj vsebuje poleg informacij iz prejšnjega odstavka, v poglavju 6. 
Skladnost, tudi skladnost med začasnimi in končnimi podatki in razlogi za morebitne večje razlike med 
začasnimi in končnimi podatki. 
 
SI STAT vsebuje v opombi pod tabelo informacijo o začasnih podatkih, do kdaj bodo podatki začasni in 
povezavo na Metodološka pojasnila o revidiranju podatkov na Uradu.  
Opomba se glasi: »Podatki za leto XX 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. člen 
(Nosilci obveščanja uporabnikov o revidiranju podatkov) 

 
 
Vodja sektorja za izkazovanje statističnih podatkov in metod skrbi za posodabljanje Metodološkega 
pojasnila o revidiranju podatkov na Uradu. 
 
Nosilci statističnih raziskovanj skrbijo za posodabljanje vseh drugih informacij iz 13. člena tega navodila. 
 
Vodje sektorjev posredujejo spremembe Priloge 1: Seznam statističnih raziskovanj z načrtovanimi 
revizijami podatkov tega Navodila Uredništvu in regionalnim statistikam po sprejetju Letnega programa 
statističnih raziskovanj za naslednje leto, vendar najkasneje 1. 12. tekočega leta.  
 
Uredništvo in regionalne statistike najkasneje do 31. 12. tekočega leta za naslednje leto posodobi Prilogo 
1 tega Navodila. 
 
Navodilo in Priloga 1 sta objavljena na internet in intranet strani.  
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15. člen 
(Začetek veljavnosti navodila) 

 
Ta navodilo začne veljati naslednji dan po podpisu generalne direktorice Urada. 
 
 
 
 
Številka: 007-19/2010/1 
Datum: 10. 5. 2010  
 
        Mag. Irena Križman 
        generalna direktorica 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 
Priloga 1: Seznam statističnih raziskovanj, ki so podvržena revizijam podatkov.  
 
 


