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Namen popravljanje napak  

 
Namen popravljanja napak v objavljenih statističnih podatkih in informacijah je zagotoviti 
uporabnikom  točne in kakovostne statistične podatke in informacije. 

 

Definicije in pojasnila 
 

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, 
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. 

 
(1) Postopek odprave napak v statističnih objavah podatkov 

 
a. Bistveno napako SURS popravi takoj, ko je to mogoče.  

Če pravilni podatki niso takoj na razpolago, se objava nadomesti z začasnim 
obvestilom o umiku objave, ki vsebuje predvideni rok za pripravo popravka in 
po potrebi informacijo o vzroku za napako. Začasno 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 z obveščanjem naročenih uporabnikov.  
Po 8 dneh se novica, ki obvešča o popravku, nadomesti z originalno novico z 

vključenim popravkom. 
 

b. Podatki v bazi SI-STAT se popravijo in dopolnijo z opombo o prejšnji 
objavljeni vrednosti in po potrebi pojasnilom o vzroku za popravek. Datoteki se 
datum zadnje spremembe popravi na datum objave popravka. Oznaka 
popravka se umakne pri naslednji objavi. 

 
c. Popravki v tiskanih publikacijah se pripravijo kot dodan list za novo 

posredovane publikacije. Popravi se tudi elektronska različica publikacije v pdf 
obliki na internetnih straneh stat.si. 

 
d. Nebistveno napako SURS popravi neposredno na mestu objave brez 

obveščanja uporabnikov. 
 

e. 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. 

 

Objavljanje  
Od 1. 5. 2010 dalje veljajo postopki za odpravo nepravilnosti v objavah statističnih podatkov 

in informacij za vse objavljene podatke.  

 

Sestavil 
Tomaž Smrekar 

 

Zadnjič osveženo 
15. 4. 2010 


