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1 IZRAČUN STATISTIČNIH OCEN 

Izračun statističnih ocen je tisti del statističnega procesa, v katerem iz podatkov statističnega 
raziskovanja izračunamo populacijske ocene, ki jih na kratko imenujemo tudi statistike (npr. 
prihodek vseh podjetij v trgovini na drobno v letu 2019). Pri vsakem pridobivanju podatkov in 
izračunavanju statističnih ocen prihaja do različnih vrst napak, ki  vplivajo.na zanesljivost in 
točnost statistične ocene (npr. do vzorčnih napak, napak zaradi neodgovora, do merskih 
napak). Napake, ki jih lahko pripišemo slučajnim vplivom, določajo natančnost in posledično 
zanesljivost statistične ocene. 

2 IZRAČUN NATANČNOSTI STATISTIČNIH OCEN 

 
Če oceno populacijske vrednosti izračunamo na podlagi podatkov, pridobljenih z vzorcem, 
vsebuje takšna ocena tudi vzorčno napako. Vzorčna napaka določa z drugimi slučajnimi vplivi 
standardno napako, ki meri natančnost statistične ocene. Standardno napako ocenimo in jo na 
primeren način prikažemo pri objavi rezultatov. Postopki izračuna standardne napake so lahko 
precej kompleksni, določata pa jih predvsem postopek izračuna statistične ocene in uporabljeni 
vzorčni načrt (npr. stratificirano vzorčenje, dvostopenjsko vzorčenje).  
 
V raziskovanjih, v katerih zajem enot opazovanja ne temelji na verjetnostnem vzorcu (npr. polni 
zajem, zajem s pragom), natančnost statističnih ocen ocenimo kot posledico neodgovora. Z 
uporabo predpostavke slučajnega neodgovora znotraj ustrezno določenih populacijskih 
podskupin (stratumov), lahko ocenimo standardno napako statistične ocene z uporabo enakih 
postopkov za oceno standardne napake kot v primeru raziskovanj, ki temeljijo na verjetnostnem 
vzorcu.  
 
V grobem lahko postopke za oceno standardne napake razdelimo v tri skupine:  

 uporaba direktnih formul za oceno standardnih napak linearnih cenilk in uporaba 
»približnih formul« Taylorjeve linearizacije za nelinearne cenilke (analitični pristop); 

 ocena standardnih napak na podlagi izbora podvzorcev in nato uporaba ustreznih 
formul za tako ravnanje (ponovno vzorčenje);  

 uporaba modela za oceno standardnih napak statističnih ocen na podskupinah 
obravnavane populacije (model). 

Na Statističnem uradu uporabljamo za izračun ocene standardne napake predvsem postopke, 
ki sodijo v prvo skupino. 

3 OBJAVLJANJE 

Ocenjene standardne napake lahko v statističnih objavah predstavimo na več načinov. Na 
Statističnem uradu RS sta uveljavljena dva načina:  

 Standardna napaka se eksplicitno (vrednostno) objavi skupaj z ocenjeno statistiko. 
Poleg ocenjene statistike se lahko eksplicitno objavi tudi koeficient variacije ali interval 
zaupanja, ki se izračunata iz standardne napake in ocenjene statistike. 

 Manj zanesljiva statistična ocena (ocena z večjo standardno napako) se označi s 
posebnima oznakama M in N glede na merila stopnje natančnosti; ta so glede na 
posamezen tip statistike opredeljena v nadaljevanju. 

 
Merila za določanje stopnje natančnosti 

 
1. Omejitve pri oceni populacijske vsote (zveznih) spremenljivk, povprečja zveznih 

spremenljivk ali razmerja populacijskih vsot (zveznih) spremenljivk se pri objavi določijo 
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glede na relativno standardno napako oziroma koeficient variacije (CV). V teh primerih 

velja: 

 

 

Če je koeficient variacije (CV) ocene:  

 10 % ali manj (CV <= 10 %), je ocena dovolj zanesljiva, zato se objavi brez omejitve; 

 od 10 % do vključno 30 % (10 % < CV <= 30 %), je ocena manj zanesljiva, zato se 

označi s črko M (pisano pridvignjeno: 
M
); 

 večji od 30 % (CV > 30 %), je ocena premalo zanesljiva za objavo, zato se nadomesti s 

črko N. 

 

2. Omejitve pri oceni deleža enot z določeno lastnostjo (izraženi v odstotkih) se pri objavi 

določijo glede na standardne napake (SE) ocen deležev. V teh primerih velja: 

 
Če je standardna napaka (SE) ocene deleža:  

 5 % ali manj (SE <= 5 %), je ocena dovolj zanesljiva, zato se objavi brez omejitve; 

 od 5 % do vključno 15 % (5 % < SE <= 15 %), je ocena manj zanesljiva, zato se označi 
s črko M (pisano pridvignjeno: 

M
); 

 večja od 15 % (SE > 15 %), je ocena premalo zanesljiva za objavo, zato se nadomesti s 
črko N. 

 

3. Omejitve pri oceni števila enot z določeno lastnostjo ali pri oceni deleža enot z določeno 

lastnostjo, izraženi z vrednostmi med 0 in 1, se pri objavi določijo glede na standardne 

napake (SE) ocen deležev. V teh primerih velja: 

 
Če je standardna napaka (SE) ocene deleža:  

 0,05 ali manj (SE <= 0,05), je ocena dovolj zanesljiva, zato se objavi brez omejitve; 

 v intervalu od 0,05 do vključno 0,15 (0,05 < SE <= 0,15), je ocena manj zanesljiva, zato 
se označi s črko M (pisano pridvignjeno: 

M
); 

 večja od 0,15 (SE > 0,15), je ocena za objavo premalo zanesljiva, zato se nadomesti s 

črko N. 

 

4. Omejitve pri oceni indeksa se pri objavi določijo glede na standardne napake (SE) ocen 

indeksov. V teh primerih velja: 

 
Če je standardna napaka (SE) ocene indeksa: 

 10  ali manj (SE <= 10), je ocena dovolj zanesljiva, zato se objavi brez omejitve; 

 od 10 do vključno 30  (10  < SE <= 30), je ocena manj zanesljiva, zato se označi s črko 
M (pisano pridvignjeno: 

M
); 

 večja od 30  (SE > 30), je ocena premalo zanesljiva za objavo, zato se nadomesti s 
črko N. 
 

Meje stopenj natančnosti so lahko tudi drugačne od navedenih, če je to določeno z uredbo oz. 
priporočili evropskega statističnega urada (Eurostata). Meje stopenj natančnosti za posamezno 
raziskovanje so opredeljene v metodološkem pojasnilu. 
 

 


