
  

 
 

 
 

Navodilo za popravljanje napak v objavljenih statističnih podatkih in 
informacijah na Statističnem uradu Republike Slovenije 

 
 
 

1. člen 
(Splošne določbe) 

 

S tem navodilom določa Statistični urad Republike Slovenije (dalje Urad) ravnanje v primeru 
popravljanja napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah. In sicer: 

• postopek obveščanja in odločanja o odpravi napak v objavah Urada; 

• načine popravljanja napak in ponovne objave podatkov; 

• način obveščanja uporabnikov o napakah in popravkih v objavah; 

• obrazce za enotno urejanje popravkov statističnih podatkov.  
 
 

2. člen 
(Namen) 

 
Namen pravilnika je določiti načela in pravila popravljanja napak v objavljenih statističnih podatkih in 
informacijah in na ta način uporabnikom omogočiti: 

• pravočasno in točno informiranje o napakah in času njihovega popravka; 
• zavedanje, da je popravljanje napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah izvedeno 

na osnovi znanih in dogovorjenih načel in da se ta načela uporabljajo na dosleden način; 
• seznanitev z načinom popravljanja napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah. 

 
 

3. člen 
 (Definicije) 

 
Napaka je vsaka nepravilnost v objavi statističnih podatkov in informacij. 
Statistični podatki so številčne vrednosti, ki ponazarjajo velikost opazovanega pojava. 
Statistične informacije so statistična znamenja, komentarji, naslovi, tabele, grafikoni, slike, karte, 
definicije, metodološka pojasnila in drugo besedilo, ki pojasnjuje vsebino statističnih podatkov. 
Bistvena napaka je napaka, ki spremeni pravilno razumevanje statističnih podatkov ali informacij. 
Nebistvena napaka je napaka, ki razumevanja objavljenih statističnih podatkov ali informacij ne 
spremeni, na primer:  

- slovnična napaka (če ni taka, da bi spremenila razumevanje statističnih podatkov in 
informacij),  

- napaka v besedilu v primeru, da je iz sobesedila jasno, kje je napaka in kako bi se glasila 
pravilna dikcija (če je večkrat pravilno zapisano in le enkrat napačno – npr. letnica v naslovu 
ali pa referenčno obdobje),  

- napačne vrednosti podatkov v velikostnem razredu, ki nima vpliva na razumevanje merjenega 
pojava ali na upravne odločitve, ki bi slonele na napačno objavljenem podatku, 

- sistemska napaka: napaka v procesu objavljanja, na primer napačen datum objave, napačen 
vrstni red prikazovanja novic na prvi strani, oblikovanje tabel, metis številka, vključitev SI 
STAT drevesa. 

Avtor je oseba, ki je pripravila podatke za objavo. 
Področni urednik je oseba, ki je odgovorna za objavo podatkov iz obravnavanega vsebinskega 
področja, praviloma vodja notranje organizacijske enote. 
Vodja sektorja je vodja tistega sektorja, v katerega področje dela sodi objava podatkov, v kateri je 
bila odkrita napaka. 



  

Skupina za pomoč pri izvedbi popravkov nudi podporo pri tehnični izvedbi popravkov nebistvenih in 
bistvenih napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah. Skupino sestavljajo: vodja in en 
uslužbenec oddelka, zadolženega za uredništvo publikacij, vodja in en uslužbenec oddelka, 
zadolženega za elektronsko diseminacijo ter vodja Sektorja za izkazovanje statističnih podatkov in 
metod. 
 

4. člen 
(Odkritje napake) 

 
Obvestilo o odkritju napake se ne glede na to, kdo je napako ugotovil ali sporočil, posreduje avtorju, v 
njegovi odsotnosti pa področnemu uredniku. V primeru, da avtor ni več zaposlen na SURS ali je 
zamenjal delovno področje, se obvesti področnega urednika in on ureja nadaljnje postopke. 
 
 

5. člen 
(Odločitev o bistveni ali nebistveni napaki) 

 
O odkritju napake avtor takoj obvesti področnega urednika, ta pa vodjo sektorja. Avtor, področni 
urednik in vodja sektorja odločijo, ali gre za bistveno ali nebistveno napako. 
 
 

6. člen 
(Notranje obveščanje o nebistveni napaki) 

 
Za popravek nebistvene napake avtor ali področni urednik izpolni obrazec za prijavo nebistvene 
napake, ki je na intranetu Statističnega urada Republike Slovenije – Surs.net > Aktivnosti in postopki > 
Objava podatkov > Napake v objavah (URL: 
http://spportal/AktivnostiInPostopki/Objavapodatkov/Strani/Napake.aspx). Izpolnjen in oddan obrazec 
bo uvrščen v seznam nebistvenih napak in samodejno posredovan na elektronske naslove skupine za 
pomoč pri izvedbi popravkov, katere naslovniki so navedeni v 3. členu.  
 
Obrazec opredeljuje podatke o objavi: ime avtorja in področnega urednika, statistično področje, način 
objave, naslov objave, datum objave ter informacije o napaki in popravku: opis mesta napake, 
navedba napačnega podatka, navedba pravilnega zapisa, vzrok za napako, organizacijsko enoto, v 
kateri je prišlo do napake, informacijo o tem ali so popravljeni podatki že pripravljeni ter predvideni 
datum objave popravka oz. datum priprave popravljenih podatkov.  
 
 

7. člen 
(Objava popravka nebistvene napake v elektronski publikaciji) 

 
Nebistveno napako neposredno na mestu objave popravi eden od prejemnikov obrazca za prijavo 
nebistvene napake iz skupine za pomoč pri izvedbi popravkov iz 3. člena. 
 

8. člen 
(Bistvena napaka) 

 
Za odpravo bistvene napake avtor obvesti o napaki, zahteva umik elektronske objave, če popravljeni 
podatki niso na razpolago, in objavi popravek takoj, ko je to mogoče, in sicer v skladu s postopki, 
določenimi v 9. členu. 
 
 
 
 



  

9. člen 
(Notranje obveščanje o bistveni napaki) 

 
Za popravek bistvene napake avtor ali področni urednik izpolni obrazec za prijavo bistvene napake, ki 
je na intranetu Statističnega urada Republike Slovenije – Surs.net > Aktivnosti in postopki > Objava 
podatkov > Napake v objavah (URL: 
http://spportal/AktivnostiInPostopki/Objavapodatkov/Strani/Napake.aspx). Izpolnjen in oddan obrazec 
bo uvrščen v seznam bistvenih napak in posredovan samodejno na elektronske naslove skupine za 
pomoč pri izvedbi popravkov, katere naslovniki so navedeni v 3. členu, ter na elektronske naslove: 
generalne direktorice, namestnic generalne direktorice, predstavnice za odnose z javnostmi, vodje 
Informacijskega središča. 
 
Obrazec opredeljuje podatke o objavi: ime avtorja in področnega urednika, statistično področje, način 
objave, naslov objave, datum objave, način objave, zahtevo po umiku objave ter informacije o napaki 
in popravku: opis mesta napake, navedba napačnega podatka, navedba pravilnega zapisa (če je že 
pripravljen), vzrok za napako, organizacijsko enoto, v kateri je prišlo do napake, informacijo o tem ali 
so popravljeni podatki že pripravljeni in predvideni datum objave popravka oz. datum priprave 
popravljenih podatkov.  

10. člen 
(Umik objave v primeru bistvene napake) 

 
Če pravilni podatki niso pripravljeni za takojšnjo objavo popravka, avtor ali področni urednik v Obrazcu 
za prijavo bistvene napake zahteva umik objave. Hkrati avtor pripravi začasno obvestilo o umiku 
objave in ga vnese v isti obrazec. Začasno obvestilo o umiku objave vsebuje predvideni rok za 
pripravo popravka in po potrebi informacijo o vzroku za napako. Primer novice z obvestilom o 
začasnem umiku objave je v prilogi k temu navodilu (glej: Priloga 1). 
 
Umik objave izvede skupina za pomoč pri izvedbi popravkov iz 3. člena. Objava se nadomesti z 
začasnim obvestilom o umiku objave. Začasno obvestilo o umiku objave se objavi na enak način kot 
prvotna objava, vključno z obveščanjem naročenih uporabnikov. 
 
V primeru bistvene napake se napačni podatki umaknejo iz vseh mest objave. 
 

11. člen 
(Objava popravka za elektronske publikacije) 

 
Avtor ali področni urednik popravi napako takoj, ko je to mogoče.  
 
Na spletni strani se objavi nova novica s popravljenimi podatki (glej: Priloga 4). Iz naslova novice je 
razvidno, da gre za popravek. 
 
Popravek se objavi na enak način kot prvotna objava, vključno z obveščanjem naročenih uporabnikov. 
 
Podatki v bazi SI-STAT se popravijo in dopolnijo z opombo o prejšnji objavljeni vrednosti in po potrebi 
pojasnilom o vzroku za popravek (glej: Priloga 3). Datoteki se datum zadnje spremembe popravi na 
datum objave popravka.  
 
 
 

12. člen 
(Objava popravka za tiskane publikacije) 

 
 
V primeru nebistvene napake se popravi le elektronska različica publikacije v pdf obliki na internetnih 
straneh Urada. 
 



  

V primeru bistvene napake veljajo določila 9. in 10. člena tega Navodila. Tiskani popravki v 
publikacijah se pripravijo kot dodan list za novo posredovane publikacije (glej: Priloga 2). Popravi se 
tudi elektronska različica publikacije v pdf obliki na internetnih straneh Urada (glej: Priloga 2). 
 
 

 

13. člen 
(Umik obvestila o objavljenem popravku) 

 

Pri elektronskih objavah se v naslovu novice s popravljenimi podatki po 8 dneh odstrani besedilo 
''Popravek''.  
 
V podatkovni bazi SI-STAT se oznaka popravka umakne ob naslednji objavi. 
 

14. člen 
(Obveščanje uporabnikov o upravljanju z napakami na Uradu) 

 
 
V Metodoloških pojasnilih na spletni strani objavimo Metodološko pojasnilo o upravljanju z napakami v 
objavljenih statističnih podatkih in informacijah na Statističnem uradu Republike Slovenije. Povezavo 
nanj naredimo z vseh popravljenih objav. 
 
Metodološko pojasnilo vzdržuje vodja Sektorja za izkazovanje statističnih podatkov in metod. 
 
 

15. člen 
(Začetek veljavnosti navodila) 

 
 
To navodilo začne veljati naslednji dan po podpisu generalne direktorice Urada. Z istim dnem preneha 
veljati Navodilo za popravljanje napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah, objavljeno na 
spletni strani Urada 3. januarja 2007. 
 
 
Številka: 007-18/2010/1  
Datum:  10. 5. 2010 
 

Mag. Irena Križman 
generalna direktorica 

 
 
 
Priloge:  

• Priloga 1: Obrazec za obvestilo o začasnem umiku objave 
• Priloga 2: Primer predhodne strani, ki se doda k čistopisu popravljene publikacije 
• Priloga 3: Osnutek besedila opombe o popravku v podatkovni bazi SI STAT 
• Priloga 4: Osnutek besedila za novico na spletni strani , ki uporabnike obvešča o objavi 

popravka 



  

Priloga 1  
OBRAZEC ZA OBVESTILO O ZAČASNEM UMIKU OBJAVE  
 
PO in EO 
Novica 
Naslov: 
Originalni naslov  
OBVESTILO O ZAČASNEM UMIKU OBJAVE 
(Primer: Turizem, Slovenija, februar 2010 – 
začasni podatki 
OBVESTILO O ZAČASNEM UMIKU OBJAVE) 
Povzetek novice:  
Zaradi odkritja napake smo že objavljene 
statistične podatke umaknili.  
Vsebina novice: 
Zaradi odkritja napake smo že objavljene 
statistične podatke (objava dne      ) umaknili.  
Popravek bomo objavili predvidoma do      . Za 
nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za 
razumevanje. 
 

Naslov: 
Originalni naslov 
NOTICE ON DATA RELEASE WITHDRAWAL 
(Primer: Tourism, Slovenia, February 2010 – 
provisional data 
NOTICE ON DATA RELEASE WITHDRAWAL) 
Povzetek novice:  
Due to a mistake the data already published 
have been removed.  
Vsebina novice: 
Due to a mistake the data already published (on 
     ) have been removed.  
The correct statistical data shall be published 
until      . We apologize for the inconvenience. 
 

  
Tiskane publikacije (SI, idr.) 
Novica 

 

Naslov: 
Originalni naslov 
OBVESTILO O ZAČASNEM UMIKU OBJAVE 
(Primer: Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni 
sili), Slovenija, 3. četrtletje 2006 – končni podatki 
OBVESTILO O ZAČASNEM UMIKU OBJAVE) 
Povzetek novice:  
Zaradi odkritja napake v Statističnih informacijah 
št. 6/6 smo že objavljene podatke umaknili. 
Vsebina novice: 
Zaradi odkritja napake v Statističnih informacijah, 
Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili), 
Slovenija, 3. četrtletje 2006, tabeli       (= 
navesti ime tabele) na strani       smo že 
objavljene statistične podatke (objava dne      ) 
umaknili.  
Popravek bomo objavili predvidoma do      . Za 
nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za 
razumevanje. 
 

Naslov: 
Originalni naslov 
NOTICE ON DATA RELEASE WITHDRAWAL  
(Primer: Labour force survey results, Slovenia, 
3rd quarter 2006 – final data 
NOTICE ON DATA RELEASE WITHDRAWAL) 
Povzetek novice:  
Due to a mistake in Rapid Reports No. 6/6 the 
data already published have been removed.  
Vsebina novice: 
Due to a mistake in Rapid Reports, Labour force 
survey results, Slovenia, 3rd quarter 2006, the 
table       (= navesti ime tabele) on page       
the data already published (on      ) have been 
removed.  
The correction shall be published presumably on 
     . We apologize for any inconvenience. 
 

 
Podatkovna baza SI-STAT 
Opomba: 
Podatke za      , objavljene dne      , smo 
začasno umaknili iz tabele zaradi napake. 
Popravljene podatke bomo objavili predvidoma 
do      .  

Opomba:: 
Data for      , published on      , have been 
temporarily removed due to a mistake. Corrected 
data shall be published presumably on      . 

 
 
 
 
 
 



  

Priloga 2: 
PRIMER PREDHODNE STRANI, KI SE DODA K ČISTOPISU POPRAVLJENE PUBLIKACIJE 



 

 Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: (01) 241 51 00; telefaks: (01) 241 53 44; e-pošta: gp.surs@gov.si; www.stat.si 

Identifikacijska št. za DDV: SI97093726; MŠ: 5022932 
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 8. MAJ 2006
8 MAY 2006

št./No 66 

7 TRG DELA 
 LABOUR MARKET 

št./No 10

AKTIVNO PREBIVALSTVO, SLOVENIJA, DECEMBER 2005 

LABOUR FORCE, SLOVENIA, DECEMBER 2005 

   
� Zaradi napake v delu tabel 6.5 in 7.0 v Statističnih informacijah 

št. 66/10 z dne 24. 3. 2006 podatke ponovno objavljamo. Za 
napako se opravičujemo. 

� Due to mistake in part of tables 6.5 and 7.0 in the Rapid 
Reports No. 66/10 dated 24 March 2006 the data are 
published again. We apologize for the inconvenience. 

 

   
   
 
6.5  Izobrazbena sestava registriranih brezposelnih oseb, Slovenija, december 2005  

Registered unemployed persons by educational level, Slovenia, December 2005  

 

Prvotno objavljeni 
podatki 

Already published 
data 

I-XII 05 

Pravilni podatki 
Correct data 

I-XII 05 

Prvotno objavljeni 
podatki 

Already published 
data 

I-XII 05 
I-XII 04 

Pravilni podatki 
Correct data 

I-XII 05 
I-XII 04 

 

      
Skupaj 84500 91889 91,0 99,0 Total 
      
Visoka 6552 4849 143,0 105,8 University degree 
Višja 3837 2178 179,8 102,1 Non-university 

degree 
Srednja 22829 24816 92,8 100,9 Secondary school 
Visokokvalificirani 20161 21561 92,4 98,8 Highly skilled 

workers 
Kvalificirani 3725 1033 346,3 96,0 Skilled workers 
Polkvalificirani 4944 4968 96,4 96,9 Semi-skilled workers 
Nekvalificirani 32406 32485 96,8 97,0 Unskilled workers 
 
 
7.  ŠTEVILO UŽIVALCEV POKOJNIN1), SLOVENIJA, DECEMBER 2005  

NUMBER OF PENSIONERS1), SLOVENIA, DECEMBER 2005  

Število2) / Number2) Indeksi / Indices 

Pokojnine 

Prvotno objavljeni 
podatki 

Already published 
data 

I-XII 05 

Pravilni podatki 
Correct data 

I-XII 05 

Prvotno objavljeni 
podatki 

Already published 
data 

I-XII 05 
I-XII 04 

Pravilni podatki 
Correct data 

I-XII 05 
I-XII 04 

Pensions 

  
Skupaj 422510 509510 84,0 101,3 Total 
      
Starostna 315092 315092 102,2 102,2 Old-age 
Invalidska 96665 96665 10,0 100,1 Disability 
Družinska 93231 93231 100,4 100,4 Survivors' 
Kmečka 4522 4522 84,3 84,3 Agricultural 
   

1)  Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
Source: Institute for Pension and Disability Insurance of Slovenia. 

2)  Uživalci vojaških pokojnin, prejemniki akontacije pokojnine in dodatka k pokojnini niso upoštevani. 

     Military pensions and receivers of part payments and supplements are excluded.  

 
 
Sestavil / Prepared by: Janez Novak 

 
 

Izdaja, založba in tisk Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana, Vožarski 
pot 12 - Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira - 
Odgovarja generalna direktorica mag. Irena Križman - Urednica zbirke 
Statistične informacije Marina Urbas - Urednik podzbirke Tine Novinec - 
Slovensko besedilo jezikovno uredila Ivanka Zobec - Angleško besedilo 
jezikovno uredil Boris Panič - Naklada 150 izvodov - ISSN zbirke Statistične 
informacije 1408-192X - ISSN podzbirke Trg dela 1408-8886 - Informacije daje 
Informacijsko središče, tel.: (01) 241 51 04 - El. pošta: info.stat@gov.si - 
http://www.stat.si. 

Edited, published and printed by the Statistical Office of the Republic of 
Slovenia, Ljubljana, Vožarski pot 12 - These data can be used provided the 
source is acknowledged - Director-General Irena Križman - Rapid Reports 
editor Marina Urbas - Subject-matter editor Tine Novinec - Slovene language 
editor Ivanka Zobec - English language editor Boris Panič - Total print run 150 
copies - ISSN of Rapid Reports 1408-192X - ISSN of subcollection Labour
market 1408-8886 - Information is given by the Information Centre of the 
Statistical Office of the Republic of Slovenia, tel.: +386 1 241 51 04 - E-mail: 
info.stat@gov.si - http://www.stat.si. 

 

POPRAVEK 

CORRECTION 

 

 

Priloga 2: 
PRIMER PREDHODNE STRANI, KI SE DODA K ČISTOPISU POPRAVLJENE PUBLIKACIJE 



 

 Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon: (01) 241 51 00; telefaks: (01) 241 53 44; e-pošta: gp.surs@gov.si; www.stat.si 

Identifikacijska št. za DDV: SI97093726; MŠ: 5022932 
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Priloga 3: 
OSNUTEK BESEDILA OPOMBE O POPRAVKU V PODATKOVNI BAZI SI-STAT 
 
VALUENOTEX="Podatki za       so popravljeni glede na objavo dne      . Prejšnja objavljena vrednost je 
bila      . Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje." 
 
[Opomba ostane do objave podatkov za naslednji časovni presek, takrat se odstrani.]  
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga 4: 
OSNUTEK BESEDILA ZA NOVICO NA SPLETNI STRANI, KI UPORABNIKE OBVEŠČA O OBJAVI 
POPRAVKA 
 
Naslov: Turizem, Slovenija, februar 2009 – začasni podatki 
               POPRAVEK 
               Tourism, Slovenia, February 2009 – provisional data 
               CORRECTION  
 
Povzetek novice: Zaradi odkritja napake v tabeli 2 v Prvi objavi z dne 30. 3. 2010 statistične podatke 
ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.  
Due to a mistake in table 2 in First Release dated 30. 3. 2010 statistical data are published again. 
We apologize for the inconvenience.  
 
Vsebina novice: Enaka kot originalna novica – s pravilnimi podatki. 
 
 
 
 


