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UVODNA BESEDA 
 
Kakovost in zanesljivost statističnih rezultatov, ki jih proizvaja in objavlja Statistični urad Republike Slovenije, je 
v veliki meri odvisna od kakovosti podatkov, ki nam jih v različnih oblikah in po različnih poteh sporočajo naše 
poročevalske enote. Dejstvo je, da velika večina teh podatkov neizogibno vsebuje različne pomanjkljivosti in 
napake. Če hočemo zagotoviti kakovostne končne rezultate, je treba čim več teh napak odkriti in odpraviti. Vse 
postopke, s katerimi v postopku statistične obdelave odkrivamo in odpravljamo napake v podatkih, označujemo 
z izrazom statistično urejanje podatkov.  
 
Dejstvo je tudi, da je faza urejanja podatkov zelo zahteven del statističnega procesa, tudi finančno, saj mu 
običajno namenimo znaten delež proračuna, ki ga imamo na voljo za izvedbo statističnega raziskovanja. Zaradi 
tega se v zadnjih letih tudi v mednarodnem statističnem prostoru vlaga zelo veliko truda v razvoj in uveljavitev 
novih metod in postopkov, ki bi ta del statističnega procesa pocenili. Uvajanju takih naprednih pristopov 
skušamo v čim večji meri slediti tudi na Statističnem uradu.    
 
V priročniku je podan pregled teoretskih pojmov in tudi praktičnih postopkov iz sodobnega statističnega urejanja 
podatkov. Precejšnji del vsebine je namenjen opisu prakse uvajanja naprednejših metod na Statističnem uradu. 
S tem želimo svojim zahtevnejšim uporabnikom ponuditi možnost za nekoliko globlji vpogled v postopke 
statistične obdelave podatkov, s katerimi skušamo v čim večji meri izboljšati kakovost naših rezultatov. Priročnik 
je namenjen tudi vsem, ki se pri svojem delu že srečujejo s statističnimi podatki in bi se želeli seznaniti z 
nekaterimi zahtevnejšimi postopki urejanja teh podatkov. Vsem bralcem, ki bodo priročnik – iz kakršnih koli že 
razlogov – vzeli v roke, pa seveda želimo, da bi v njem našli čim več zanimivih in koristnih informacij. 

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 Mag. Irena Križman, 
 generalna direktorica 
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1. UVOD  

 
Pri izvedbi statističnega raziskovanja se običajno srečamo z množico podatkov različnega izvora in različnih 
tipov. Ti podatki, pretvorjeni v ustrezne statistične rezultate, naj bi čim natančneje opisovali nek (družbeni, 
ekonomski ...) pojav ali ponujali uporabniku čim natančnejšo statistično sliko tega pojava. Ker sta v praksi vsako 
pridobivanje podatkov in izračunavanje statističnih rezultatov »okuženi« z različnimi vrstami napak, je ta 
statistična slika neizogibno do neke mere izkrivljena. Naloga izvajalcev statističnih raziskovanj je zato:  

 v okviru danih možnosti zaznati v podatkih čim več napak in jih popraviti in tako na določeni ravni 
podrobnosti poskrbeti za dovolj verodostojno sliko pojava;   

 skupaj z rezultati raziskovanja ponuditi uporabniku dovolj informacij o stopnji kakovosti objavljenih 
podatkov (metapodatki, kazalniki kakovosti ...).  

 
Namen tega priročnika je osvetliti – s teoretskega in praktičnega vidika – statistično urejanje podatkov, eno 
najhitreje razvijajočih se področij v sodobni uradni statistiki. Osnovno ciljno populacijo, ki jo ta dokument 
nagovarja, sestavljajo vsi, ki skrbijo za čim bolj kakovostno izvedbo statističnih raziskovanj – tako na 
Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) kot tudi pri drugih izvajalcih nalog uradne 
statistike v Republiki Sloveniji. Glavna ambicija priročnika je zbrati na enem mestu bistvene informacije s tega 
področja in ob njih vpeljati bralca v teoretsko področje in tudi v praktične postopke urejanja podatkov. 
Marsikateri pristop za urejanje podatkov je − deloma zaradi zasnove dokumenta, deloma zaradi prostorskih 
omejitev − opisan le v glavnih obrisih, zato bo moral zahtevnejši bralec poseči tudi po kakem dodatnem 
dokumentu. Precej obširen, seveda pa še zdaleč ne popoln seznam referenc je podan v prilogi na koncu tega 
dokumenta.     
 
Na najsplošnejši ravni lahko postopke urejanja podatkov delimo na »ročno« in na avtomatsko urejanje. Z 
izrazom »ročno urejanje« označujemo postopke, pri katerih je − predvsem za fazo izvajanja popravkov − glavni 
in odločujoči dejavnik še vedno človeški dejavnik. Gre torej za postopke, pri katerih pravilnost podatkov in 
potrebo po njihovem popravljanju preverjamo v ponovnem stiku s poročevalsko enoto ali pa popravljene 
vrednosti ocenimo na podlagi ekspertnih ocen ustreznih izvajalcev. Nasprotno velja za  postopke avtomatskega 
urejanja: pri teh namreč  tudi fazo izvajanja popravkov prepustimo računalniškim programom ali aplikacijam.  V 
sodobnih praktičnih izvedbah urejanja podatkov se zelo pogosto uporablja ustrezna kombinacija obeh pristopov, 
ročnega in avtomatskega, zelo poredko pa zgolj ročno ali zgolj  avtomatsko urejanje podatkov.  
 
Ker ročno urejanje podatkov s teoretskega vidika ni preveč zanimivo področje, smo večino prostora v priročniku 
namenili temam, ki se nanašajo na različne vidike avtomatiziranega ali vsaj delno avtomatiziranega urejanja 
podatkov. V  drugem poglavju uvedemo nekaj osnovnih (v glavnem teoretskih) pojmov in konceptov, v tretjem 
predstavimo nekaj najbolj poznanih metod statističnega urejanja podatkov, v četrtem osvetlimo pojem urejanja 
podatkov na makroravni, v petem pa pojem selektivnega urejanja podatkov. S pojmom statističnega urejanja 
podatkov je tesno povezan tudi pojem vstavljanja podatkov;  namenjeno mu je precej obširno šesto poglavje. V 
njem so opisane in s praktičnimi primeri ponazorjene tiste metode vstavljanja podatkov, ki se v praksi statističnih 
uradov uporabljajo najpogosteje. V sedmem poglavju nadaljujemo zgodbo s predstavitvijo nekaterih statističnih 
orodij, ki omogočajo izvajanje avtomatiziranih postopkov urejanja podatkov. V osmem poglavju pojasnimo, kako 
sodobne metode urejanja podatkov spreminjajo celoten proces statistične obdelave podatkov. V zadnjem, 
devetem poglavju je  opisana trenutna praksa pri statističnem urejanju podatkov na SURS.   
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2. OSNOVNI POJMI IN KONCEPTI 

 

2.1 Napake in pojem pravilnosti podatka 
 
Izraz urejanje podatkov je prvotno označeval vse postopke za iskanje in odpravljanje napak v podatkih, ob 
hitrem in obsežnem razvoju v zadnjem času pa se je tudi njegov pomen  razširil. V sodobnih pristopih torej izraz 
urejanje podatkov označuje vse postopke, s katerimi:  

 
 iščemo in odpravljamo napake v podatkih, 

 pridobivamo informacije o kakovosti podatkov tako na mikro- kot tudi na makroravni, 

 redno testiramo in izboljšujemo statistični proces.  

 
Čeprav se  opredelitev pojma napačnost podatka zdi sprva jasna in neproblematična, pa ob delu s konkretnimi 
podatki ta hitro izgubi svojo jasno enopomenskost. Predvsem zaradi lažjih konceptualnih razmislekov bo 
koristno, če ta pojem nekoliko podrobneje razčlenimo. Na teoretski ravni lahko pri presojanju vrednosti nekega 
podatka določimo tri stopnje: prava/neprava (ang. »right/wrong«), pravilna/napačna (ang. »correct/errorneous«) 
ter sprejemljiva/dvomljiva (ang. »acceptable/doubtfull«) vrednost. Opredeljujemo jih takole: 

 Prava vrednost se nanaša na predpostavljeno vrednost v »objektivno obstoječem realnem svetu«. Tudi 
če   predpostavimo (čeprav je to nemalokrat vprašljivo), da taka prava vrednost sploh obstaja, jo je v 
večini primerov zaradi različnih napak v procesu merjenja nemogoče točno izmeriti. Tako ostaja prava 
vrednost večinoma samo koncept na ravni teoretske predpostavke.  

 Vrednost podatka je pravilna, če je kdo, ki bi zelo natanko poznal področje, tudi ob podrobnem 
preverjanju (tudi po  morebitnem ponovnem stiku s poročevalsko enoto), ne bi spremenil. 

 Vrednost podatka je sprejemljiva, če jo potrdi računalniški program za kontrolo podatkov.  

 
Razlika med pravilnostjo in sprejemljivostjo podatka je torej predvsem v tem, da se pravilnost nanaša na presojo 
vsebinskega metodologa (ali na podlagi ponovnega preverjanja ali preprosto na podlagi njegovih izkušenj), 
sprejemljivost pa na formalno opredeljene in računalniško programirane kontrole. Prav iz razlike med 
sprejemljivostjo in pravilnostjo podatka izhaja kategorizacija enot, prikazana v naslednji tabeli:  

 
Tabela 2.1: Sprejemljivost in pravilnost podatka 

 Dvomljive vrednosti Sprejemljive vrednosti 

Nepravilne vrednosti a b 

Pravilne vrednosti c d 

 

ndcba  ......število vseh enot 

 
Glede na zgornjo tabelo lahko opredelimo naslednje kazalnike: 

 Stopnja zavrnitve (ang. »failure rate«): 
dcba

ca
f




 , 

je delež enot, ki so »padle vsaj pri eni izmed definiranih kontrol.  

 Stopnja nepravilnosti (ang. »error rate«): 
dcba

ba
e




 , 

je delež enot z nepravilnimi vrednostmi.  

 Stopnja zaznanih napak (ang. »hit rate«): 
ca

a
h


 , 

je delež enot z dvomljivimi vrednostmi, ki so zares napačne.  
 
Zgoraj definirani kazalniki nam vsak po svoje izkazujejo učinkovitost definiranega sistema kontrol podatkov in 
postopkov, ki so vezani na ta sistem. Stopnja zaznanih napak je tako kazalnik uspešnosti odkrivanja napak, saj 
izkazuje, kolikšen delež izmed potencialno napačnih podatkov, ki jih je določil sistem logičnih kontrol podatkov, 
je resnično napačnih. Če je stopnja zaznanih napak nizka, to kaže predvsem na neučinkovit ali slabo opredeljen 
nabor logičnih kontrol podatkov. Če je stopnja zavrnitve visoka, stopnja zaznanih napak pa nizka, je to izrazit 
znak, da gre za pretirano urejanje. 
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Izmed zgoraj opisanih kazalnikov je za izračunavanje v rednem procesu najenostavnejša stopnja zavrnitve, saj 
potrebujemo samo redno in sistematično spremljanje števila enot, ki so bile zavrnjene glede na opredeljeni 
nabor logičnih kontrol podatkov; ta kazalnik bi v resnici morali vedno izračunavati. Stopnjo zaznanih napak 
lahko izračunavamo za enote, katerih vrednosti, zavrnjene pri kontrolah podatkov, preverjamo s ponovnim 
(običajno telefonskim) preverjanjem.  Stopnja nepravilnosti je kazalnik, ki − razen v posebnih eksperimentalnih 
in simulacijskih študijah − ostaja le teoretski koncept. Ker običajno pač nimamo vpogleda v »objektivno 
pravilnost« podatkov, ki jih zbiramo, tega kazalnika v rednem procesu urejanja podatkov ne moremo 
izračunavati.   
 
Pri urejanju podatkov lahko ločimo še dve skupini napak (ta delitev je pomembna predvsem z vidika vpliva na 
statistične rezultate): 

 slučajne napake (ang. »random errors«) 
Gre za napake, ki so posledica slučajnih vplivov v procesu pridobivanja podatkov. Tipičen vzrok za slučajne 
napake je »zatipkanje« pri elektronskem sporočanju podatkov. Slučajne napake povečujejo varianco 
statističnih rezultatov, ne povzročajo pa pristranskosti ocen;    

 sistematične napake (ang. »systematic errors«) 
To so napake, ki so posledica sistematičnih pomanjkljivosti v procesu pridobivanja podatkov.  Do 
sistematičnih merskih napak pride običajno zaradi pomanjkljivosti pri merskem instrumentu, torej v našem  
primeru zaradi slabega vprašalnika, premalo usposobljenega ali motiviranega anketarja ali pa zaradi 
sistematične napake v postopku pretvorbe podatkov v računalniško obliko (npr. napačno kodiranje). Tipičen 
primer vzroka za nastanek sistematične napake je tudi uporaba napačne merske enote (npr. evro namesto 
1000 evrov).  

 
Če bi isto meritev (pridobivanje podatka) mnogokrat ponovili, bi lahko razliko med slučajno in sistematično 
napako grafično ponazorili takole: 

 
Slika 2.1: Razlika med slučajno (levo) in sistematično (desno) napako statistične meritve 

 
 
Odebeljena točka na sliki predstavlja pravo vrednost, manjše točke pa vrednosti, pridobljene pri ponovljenih 
meritvah. Kot vidimo, se meritve na levem delu slike − ta ponazarja slučajno napako − dokaj enakomerno 
»porazdelijo« okrog prave vrednosti. Povprečje teh meritev naj bi se približevalo pravi vrednosti. Nasprotno pa 
se pri sistematični napaki − ponazarja jo desni del slike − merjene vrednosti »gostijo« samo v enem delu; to 
pomeni, da se merjene vrednosti v povprečju lahko bistveno razlikujejo od prave vrednosti.    
 

2.2 Kontrola podatkov 
 
Osnovno orodje, s katerim  izvajamo statistično urejanje podatkov, je   pri klasičnem in tudi pri sodobnem načinu 
(vsaj v začetni fazi) smiseln in dosleden sistem logičnih pravil, na podlagi katerih podatke »podvržemo« 
preverjanju, vnaprej opredeljenim kontrolam. V angleški literaturi označujeta ta pravila (pomensko običajno 
nekoliko različno uporabljena) izraza »checks« ali »edits«, v praksi SURS pa ta pravila imenujemo logične 
kontrole, in ta izraz bomo uporabljali  tudi v nadaljevanju.   
 
V literaturi zasledimo več načinov klasifikacije logičnih kontrol podatkov; po tu podani razvrstitvi (le eni od 
mogočih), se logične kontrole delijo v tri osnovne skupine: 

 
 kontrola smiselnosti (ang. »validity check«)  
Tu za posamezno spremenljivko preverjamo, ali je vrednost v dovoljenem obsegu oziroma naboru.  

. 
. 

. 

. . 
. 
. 
. 

. 
. 

. 

. 
. 

. 

. . 

. . 
. 

. . 
. . . 
. . 

. 
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1. primer: Pri spremenljivki spol dopuščamo le dve različni vrednosti, vse druge označimo kot napačne. 
 
2. primer: V poslovnih raziskovanjih je ena ključnih spremenljivk prihodek (poslovnega subjekta). Kot pri 
veliki večini drugih spremenljivk v teh raziskovanjih, so smiselne le nenegativne vrednosti, negativne 
vrednosti morajo biti pri kontroli smiselnosti označene kot napake.   

 
 kontrola doslednosti (ang. »consistency check«)  
Tu preverjamo povezanost med vrednostmi več spremenljivk pri isti enoti.  
 
1. primer: Če je oseba v raziskovanju poročala, da je poročena, mora biti njena starost več kot 14 let. Če je 
oznaka spremenljivke, ki določa zakonski stan, enaka ZS, vrednost '2' označuje vrednost »poročen«, 
oznaka spremenljivke, ki podaja starost, pa je STAR, kontrolo v formalni obliki (ki določa pogoj 
nepravilnosti), zapišemo:  

14STAR '2'  ANDZS  

 
2. primer: Če je V1 prihodek od prodaje na domačem trgu, V2 prihodek od prodaje na tujem trgu, V3 pa 

prihodek od prodaje, mora veljati 321 VVV  . Kontrole, ki jih lahko zapišemo v obliki linearne enakosti, 

imenujemo tudi »kontrola ravnotežja« (ang. »balance check« ali »balance edit«).  

 
 kontrola porazdelitve (ang. »distributional check«) 
Tu pravilnost vrednosti spremenljivke ocenjujemo glede na porazdelitev vrednosti spremenljivk pri drugih 
enotah. Večinoma gre tu za iskanje izstopajočih vrednosti ali osamelcev. 
 
1. primer: Če gre za vsaj približno simetrično porazdelitev spremenljivke (npr. za normalno porazdelitev), 
lahko osamelce (torej potencialne »sumljive« podatke) iščemo z enostavno določenim intervalom 

sprejemljivosti: [Me-k·D,Me+k·D], kjer Me označuje mediano, D kvartilni razmik
1
, k pa poljuben koeficient, s 

katerim določamo širino intervala in s tem »strogost« postavljenega merila.   
 
2. primer: Potencialne osamelce je včasih najlažje določiti z grafičnim prikazom podatkov. V mesečnem 
raziskovanju v trgovini na drobno imamo za eno od skupin dejavnosti podatek o številu zaposlenih 
(ST_ZAP) in podatek o mesečnem prihodku (PRIHODEK). Radi bi poiskali osamelce za mesečni prihodek. 
Če narišemo histogram opazovanih vrednosti, dobimo:  

 
Slika 2.2: Porazdelitev spremenljivke PRIHODEK 

 
 
Ker je spremenljivka izrazito asimetrična, nam histogram ne da kaj veliko informacij o potencialnih osamelcih. 
Sicer je videti, da imamo nekatere vrednosti zelo »odmaknjene« na desnem delu grafa, težko pa je oceniti, ali 
gre za osamelce ali ne.  Poleg tega je jasno, da je prihodek podjetja precej povezan s številom zaposlenih, zato 
si bomo raje narisali razsevni diagram obeh spremenljivk.  

 

                    
1
  Kvartilni razmik je razlika med tretjim in prvim kvartilom. 
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Slika 2.3: Razsevni diagram spremenljivk prihodek in število zaposlenih 

 
 
Na tej sliki že lahko (predvsem pri večjih podjetjih) zaznamo nekaj »kandidatov« za osamelce. Tak »kandidat« 
je predvsem enota z izrazito visokim prihodkom in z ne tako zelo visokim številom zaposlenih (okrog 100). 
Vendarle so še vedno problem manjša podjetja, saj so njihove vrednosti na grafu preveč zgoščene okrog 
izhodišča. Zaradi tega bomo opravili še eno »izboljšavo«, in sicer bomo ločeno narisali več razsevnih diagramov 
za več velikostnih razredov podjetij glede na število zaposlenih. Zaradi enostavnosti prikaza bomo tu tvorili le 
dva velikostna razreda, v realni situaciji pa je smiselno podatke še bolj »razčleniti«. V našem primeru bodo prvi 
velikostni razred (VEL_RAZ=1) tvorila podjetja z največ 50 zaposlenimi, preostale pa bomo uvrstili v drugi 
velikostni razred. Razsevna diagrama sta zdaj videti takole:  
 

 
Slika 2.4: Razsevni diagram za oba velikostna razreda podjetij 

 
 
Na tej sliki je zdaj razbrati precej več »kandidatov« za osamelce. Seveda pa je treba vse te primere posebej 
preveriti, saj je vrednost večine teh podatkov najbrž še vedno realna.   
 
V obeh zgornjih primerih, s katerima smo ponazorili kontrolo porazdelitve, smo že uvedli pojem osamelec (ang. 
»outlier«). Osamelec je vrednost, katerega vrednost se glede na opredeljena merila bistveno razlikuje od drugih 
vrednosti. Taka definicija je sicer še zelo ohlapna, saj dopušča zelo različne postopke določitve osamelcev. V 
resnici taka široka definicija izhaja iz narave osamelcev in iz dejstva, da je  kriterije za določitev osamelca 
mogoče natančneje opredeliti šele v konkretnem statističnem raziskovanju in na podlagi realnih podatkov, s 
katerimi imamo opravka.  
 
Kadar obravnavamo osamelce, je pomembno predvsem določiti:  

 ali je vrednost osamelca napačen podatek ali pa gre za sicer izstopajoč, vendar pravilen podatek;  

 ali je osamelec − če gre za pravilen podatek in če raziskovanje izvajamo na podlagi slučajnega vzorca − 
reprezentativen. Osamelec je reprezentativen, če v populaciji obstaja (vsaj približno) tolikšno število 
podatkov podobnega obsega, kot je faktor preračuna na populacijo (populacijska utež). Če ima na 
primer enota z izstopajočo vrednostjo populacijsko utež 10, predpostavka reprezentativnosti pravi, da je 
v populaciji poleg opazovane še (približno) devet enot s prav tako izstopajočimi vrednostmi. Če opazovani 
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osamelec ni reprezentativen, to lahko bistveno vpliva na pristranskost nekaterih cenilk (npr. populacijskih 
vsot), zato je pomembno, da take osamelce prepoznamo in jim ustrezno prilagodimo uteži.   

 

2.3 Območje sprejema 

 
Sistem kontrol oziroma logičnih pogojev, ki jih določimo za namen urejanja podatkov, nam za vsako 
spremenljivko, ki v teh kontrolah nastopa, določa območje sprejema (ang. »acceptance region«). Z območjem 
sprejema je podan obseg vrednosti določene spremenljivke, ki so sprejemljive glede na dane kontrole. Če so 
vrednosti vseh spremenljivk nekega zapisa v območju sprejema, bo ta zapis izpolnjeval vse pogoje, ki so podani 
z definiranimi kontrolami. Če katera izmed kontrol eksplicitno vsebuje le eno spremenljivko (to običajno velja za 
kontrole doslednosti in kontrole porazdelitve), ta kontrola določa absolutno območje sprejema. Pri kontrolah, pri 
katerih nastopa več spremenljivk (kontrole doslednosti), je pripadajoče območje sprejema določeno relativno 
glede na vrednosti drugih spremenljivk.  
 

1. primer: Za zvezno spremenljivko X , ki eksplicitno nastopa v kontrolah 10X  in 100X , bo tako 

območje sprejema interval  100,10 . Grafično lahko v tem primeru območje sprejema prikažemo v 

enodimenzionalnem prostoru. 

 
 
Slika 2.5: Območje sprejema za spremenljivko X 

 
 

2. primer: Če imamo kontroli 0X  in 0YX , je območje sprejema za spremenljivko X interval  Y,0 , ki 

je natančno določen šele z vrednostjo spremenljivke Y . Vsaka kontrola, v kateri eksplicitno nastopa 

spremenljivka X , določa svoje »podpodročje« sprejema, končno področje sprejema pa je presek vseh 
podpodročij. V tem primeru moramo grafično predstavitev postaviti v dvodimenzionalen prostor.   

 
 
Slika 2.6: Območje sprejema za dvodimenzionalno spremenljivko (X,Y) 

 

 

0 10 100 X 

Območje sprejema 
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3. METODE ZA AVTOMATSKO UREJANJE PODATKOV 

 
Na osnovni, zelo grobi ravni lahko postopke urejanja podatkov razdelimo na dve osnovni fazi: na fazo iskanja 
napak in na fazo odpravljanja napak. Prva faza, iskanje napak,  je v veliki meri že računalniško avtomatizirana, 
druga, odpravljanje napak, pa še vedno  poteka pretežno z bolj ali manj »ročnimi« postopki. Večinoma  gre za 
preverjanje pravilnosti podatkov pri poročevalski enoti (večinoma v obliki telefonskega preverjanja); to pa je 
zaradi svoje zamudnosti časovno (in posledično stroškovno) zelo potraten postopek. Da bi se ti stroški vsaj 
delno zmanjšali, so bili predvsem v drugi polovici prejšnjega stoletja vpeljani nekateri teoretski koncepti, ki 
uvajajo tako imenovano avtomatsko urejanje podatkov.  Pri tem računalniški programi ne skrbijo le za 
odkrivanje napak, ampak tudi za njihovo odpravljanje. Tak način spopadanja z odpravo napak je v teoriji poznan 
tudi kot problem urejanja in vstavljanja (ang. »editing & imputation problem«).  
 
Če štejemo avtomatsko urejanje podatkov za neodvisen del procesa, lahko rečemo, da gre pri avtomatskem 
urejanju podatkov večinoma za urejanje na mikroravni. Kljub temu pa je celoten proces avtomatskega urejanja 
podatkov neločljivo povezan tudi z metodami urejanja podatkov na makroravni ter s postopki selektivnega 
urejanja podatkov. Le ustrezna povezava vseh teh  pristopov v statističnem procesu nam lahko zagotavlja 
uspešen in učinkovit postopek urejanja podatkov. V nadaljevanju poglavja tako predstavljamo tri postopke za 
avtomatsko urejanje podatkov na mikroravni; o postopkih urejanja podatkov na makroravni in o pristopu 
selektivnega urejanja podatkov pa bomo spregovorili v naslednjih poglavjih.   

3.1 Fellegi-Holtov postopek za urejanje podatkov na mikroravni  
 
Metoda, ki jo bomo tu na kratko opisali, temelji na znamenitem članku (Fellegi in Holt; 1976), v katerem je 
opisan sistematičen postopek, s katerim lahko nek zapis, ki ne zadošča predpisanim kontrolam, z minimalnim 
številom popravkov spremenimo v pravilnega.  Vsi postopki in praktični primeri v članku so podani za 
kategorične spremenljivke, vendar je mogoče sistem uporabiti tudi pri  raziskovanju, v katerem nastopajo 
zvezne številske spremenljivke ter tudi pri raziskovanjih, v katerih nastopata oba tipa spremenljivk. Na tem 
mestu bomo opisali le osnovna načela, na katerih temelji omenjena metoda;  tehnično-matematične dele, kot so 
izreki in dokazi, bomo zato izpuščali. Kljub temu pa se ne moremo povsem izogniti matematičnim zapisom, saj 
celoten sistem temelji prav na zapisu spremenljivk in sistema kontrol teh spremenljivk v eksaktni matematični 
obliki.  
 

Predpostavimo, da imamo n  spremenljivk 1V , ..., nV , katerih celoten obseg mogočih vrednosti predstavljajo 

množice 1A ,..., nA . Urejanje podatkov na mikroravni temelji na sistemu kontrol, s katerimi preverjamo pravilnost 

posameznih zapisov. Te kontrole seveda lahko zapišemo na različne načine; pri tem lahko uporabljamo pogoje, 
povezane z  različnimi logičnimi operatorji (in, ali, negacija, implikacija ...). Izkaže se, da lahko z uporabo nekaj 
preprostih pravil kontrole spremenimo v obliko, v kateri nastopa samo logični operator  in ( ). Vse podane 
kontrole torej lahko zapišemo kot množico kontrol v naslednji obliki: 
 

)'(...)'()'( 2211 nn AVAVAV  =Napaka
2
 

 

Tako obliko kontrole imenujemo normalna oblika kontrole (ang. »normal form of edit«). Množice nAA ',...,'1  so 

podmnožice množic nAA ,...,1 .  Za tisto spremenljivko iV , za katero je pripadajoča iA'  prava podmnožica 

množice iA , pravimo, da eksplicitno nastopa v kontroli. Na splošno lahko v posamezni kontroli eksplicitno 

nastopajo vse spremenljivke, običajno pa eksplicitno nastopa le manjše število spremenljivk. V prej opisani 
kontroli smiselnosti eksplicitno nastopa na primer  ena spremenljivka. Če na primer pogoj kontrole določa, da 

vrednost spremenljivke iV  ne sme biti negativna, jo v normalni obliki zapišemo takole: 

 

)...()()0( 221 nn AVAVV  =Napaka 

 
Recimo, da je sistem opredeljenih kontrol (katerih definicija je običajno v rokah vsebinskih oddelkov) tak, da 
nam omogoča detekcijo vseh napačnih zapisov. Kljub temu potrebujemo za izpeljavo poznejših korakov v 

                    
2
  Vse kontrole bomo zapisovali v obliki, ki določa napačen zapis. 
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postopku še dodatne kontrole, imenovane izpeljane kontrole (ang. »implicit edits«). Gre za kontrole, ki jih lahko 
s posebnimi matematičnimi postopki izpeljemo iz začetnih, torej neposrednih kontrol  (ang. »explicit edits«).  Če 
so neposredne kontrole zapisane v normalni obliki, je mogoče postopek pridobivanja izpeljanih kontrol prevesti 
tudi v avtomatiziran računalniški jezik; to pomeni, da je mogoče te kontrole izpeljati preko nekega 
avtomatiziranega postopka. Tako imamo nabor neposrednih kontrol in nabor izpeljanih kontrol, na voljo v 
normalni obliki. Tak seznam kontrol imenujemo poln nabor kontrol (ang. »complete set of edits«).  
 

 
Slika 3.1: Poln nabor kontrol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko je določen poln nabor kontrol in ko je pri vsaki kontroli točno določeno, katere spremenljivke v njej eksplicitno 
nastopajo,  »pošljemo« vse zapise skozi ta sistem. Seznam enot nam zdaj razpade na dva dela, na enote, ki so 
uspešno prestale vse kontrole (te enote imenujmo čiste enote), in na enote, ki najmanj ene kontrole niso 
prestale uspešno (padle enote). Imamo torej seznam spremenljivk, za katere vemo, da ne ustrezajo vsaj enemu 
od pogojev kontrol, ne vemo pa, katere izmed spremenljivk so povzročile, da je zapis označen kot napačen. 
Sledi korak v procesu, ki ga imenujemo tudi lokalizacija napake (ang. »error localization«). V tem koraku 
določimo − na podlagi védenja o tem, katerih kontrol enota ni prestala in katere spremenljivke v teh kontrolah 
eksplicitno nastopajo − minimalen seznam spremenljivk, ki jih moramo popraviti, da bo potem zapis prestal vse 
kontrole

3
.  Ta del postopka je, kar zadeva avtomatizacijo, še najenostavnejši, saj gre za enostavno iteracijo: po 

vrsti določamo spremenljivke, ki jih bomo popravili, in hkrati brišemo vse kontrole, v katerih ta spremenljivka 
eksplicitno nastopa. Ko je seznam padlih enot izpraznjen, je postopek končan.  
 
Ko smo določili, vrednosti katerih spremenljivk v padlem zapisu moramo popraviti, moramo določiti sistem za 
določitev novih vrednosti. Običajno uporabimo enega izmed poznanih sistemov za vstavljanje podatkov, 
moramo pa ga postaviti tako, da bo vstavljena vrednost v področju, ki bo zagotavljal, da bo popravljeni zapis 

prestal vse kontrole. Teoretično je tako področje enostavno določljivo. Vrednost spremenljivke  iV  mora pač biti 

iz preseka  iNii AAA '...'' 21  , kjer so iNi AAA ',...,',' 1  podmnožice množice iA , ki omejujejo nabor 

vrednosti za iV  v polnem sistemu kontrol.  

 
Kljub enostavnosti opisanega postopka je v praksi določitev splošnega sistema za določanje sprejemljivega 
območja   iz danega polnega sistema kontrol (posebej pri zveznih spremenljivkah) eden zahtevnejših delov 
celotnega postopka. Če hočemo slediti priporočilu o ohranitvi robne in večrazsežne porazdelitve spremenljivk (ki 
jo določajo čisti zapisi), je naravna izbira metoda notranjega darovalca (hot-deck-metoda); pri tej metodi v 
določeni podskupini izmed čistih enot najprej določimo tiste, katerih vrednosti so v pravem območju, izmed njih 
pa s slučajnim izborom ali s postopkom najbližjega soseda določimo darovano vrednost. Kadar moramo v enem 
zapisu popraviti vrednosti več spremenljivk, lahko uporabimo dva pristopa. Prvi pristop poteka tako, da 
vstavljamo spremenljivke neodvisno, drugo za drugo. S takim pristopom zagotavljamo le ohranjanje 
enodimenzionalnih robnih porazdelitev. Drug pristop poteka tako, da vstavljamo vse spremenljivke hkrati in ob 
tem upoštevamo povezave med njimi. Prvi pristop je gotovo enostavnejši, prednost drugega pa je, da nam 
zagotavlja tudi ohranjanje večrazsežnih porazdelitev.  

                    
3
  Seveda ni zagotovila, da  postopek določi res tiste spremenljivke, ki so povzročile napako. Lahko le zatrdimo, da je, največja verjetnost, 

da je izmed vseh možnih naborov spremenljivk povzročil napako izbrani nabor spremenljivk. To je pa tudi največ, kar lahko od takega 
sistema glede na dane informacije, pričakujemo. 
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Felegi-Holtov postopek (od tu naprej F-H-postopek) lahko na kratko povzamemo z naslednjimi glavnimi koraki:  

 zapis kontrol v normalni obliki 

 določitev polnega nabora kontrol 

 lokalizacija napake 

 vstavljanje vrednosti 

 
Opisani postopek predstavlja širok teoretski koncept, pri uporabi v konkretnih raziskovanjih pa ga uporabljamo v 
mnogih različnih praktičnih izvedbah.  Ob načrtovanju vpeljave opisanih postopkov smo seveda  v dilemi, ko se 
moramo odločiti, v kolikšni meri je smiselno iskati splošne rešitve, ki bi lahko služile za potrebe široke skupine 
raziskovanj. Ena izmed možnosti je, da za vsako raziskovanje, pri katerem bomo uporabili avtomatsko urejanje 
podatkov, posebej pripravimo postopke, pač po meri obravnavanega raziskovanja. Dejstvo je, da dolgoročno s 
takim ravnanjem (razen pri razbremenjevanju poročevalskih enot) ne pridobimo veliko, saj priprava takih 
postopkov zahteva precej časa in posledično tudi denarja.  Bolj smiselno je torej usmeriti prizadevanja v 
nekakšno modularno rešitev, s katero bi za vsakega od prej naštetih štirih korakov pripravili računalniško 
aplikacijo, ki bi  po vnosu začetnih parametrov omogočala uporabo v različnih raziskovanjih. V kakšnem 
računalniškem okolju bodo te aplikacije pripravljene, kako bodo posamezni moduli med sabo komunicirali ter na 
kakšen način bomo te rešitve vgradili v redni statistični proces, pa so le nekateri izmed praktičnih problemov, s 
katerimi se spopadamo pri prenosu postopkov avtomatskega urejanja podatkov v prakso.  
 

3.2 Postopek  NIM – New Imputation Methodology  
 
Postopek NIM je bil na kanadskem statističnem uradu razvit kot orodje za urejanje podatkov iz popisa 
prebivalstva v letu 1996. Omenjeni postopek še vedno sledi glavni zamisli iz  F-H- postopka, predvsem zamisli, 
da se ohrani čim večja količina prvotnih podatkov, nekoliko je spremenjen le pristop v sami izvedbi. F-H-metoda 
tako najprej določi minimalno število spremenljivk, ki jih je treba oceniti, da bi zapis zadoščal pogojem kontrol, 
nato pa izvede vstavljanje, npr. z izborom ustreznega darovalca. Metoda NIM spremeni celoten postopek tako, 
da najprej poišče najustreznejšega darovalca, in šele nato ugotovi minimalno število spremenljivk, ki jih je treba 
vstaviti. Med »čistimi« zapisi torej  poiščemo najbližjega soseda oziroma enoto, ki se ujema v čim večjem številu 
kategoričnih spremenljivk in pri kateri je razlika pri zveznih spremenljivkah čim manjša. Nato med tistimi 
spremenljivkami, ki se ne ujemajo, določimo minimalno število spremenljivk, ki jih moramo spremeniti, da bo 
zapis logično sprejemljiv. Pomembna razlika v primerjavi s F-H-postopkom je predvsem v tem, da so tukaj vse 
ocenjene vrednosti »izposojene« od istega darovalca, pri F-H-postopku pa lahko vstavljene vrednosti različnih 
spremenljivk pridobimo od različnih enot. 
 

3.3 Hidiroglou-Berthelotov postopek za odkrivanje ekstremnih vrednosti pri periodičnih poslovnih 
raziskovanjih  

 
Tudi ta postopek temelji na precej poznanem članku (Hidiroglou in Berthelot; 1986); nanaša se na periodična 
poslovna raziskovanja, v katerih spremljamo v istih (ali pa vsaj delno istih) podjetjih v rednih časovnih intervalih 
(npr. mesecih, četrtletjih) vrednost številskih spremenljivk, kot sta npr. prihodek ali pa število zaposlenih. V 
raziskovanju lahko nastopa več spremenljivk, ki jih z omenjeno  metodo preverjamo, vendar postopek izvajamo 
za vsako spremenljivko posebej, tako da od tu naprej obravnavamo le eno spremenljivko X. Naj bodo 

)1(iX ,..., )1( tX i , )(tX i  vrednosti te spremenljivke pri enoti i v različnih časovnih točkah. Ker preverjamo 

vrednosti, sporočene v tekočem obdobju t , nas zanimajo predvsem razmerja )(tX i  glede na predhodno 

obdobje, torej vrednosti )1()(  tXtXr iii . Recimo, da preučujemo porazdelitev vrednosti  ir  pri neki 

podskupini z n elementi, torej porazdelitev za  nrr ,...,1 .   

 

Naj bo  


n

j i

n

j i tXtXR
11

)1()(  razmerje za celotno skupino. Zapišemo lahko  


n

j iirIR
1

, kjer je 

ir  razmerje pri posamezni enoti,  


n

j iii tXtXI
1

)1()(  pa mera pomembnosti te enote. Kako zdaj določiti 

enote, katerih vrednosti  ir  bistveno izstopajo iz porazdelitve in hkrati pomembno vplivajo na vrednost R ? 
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Najenostavnejša možnost bi bila proučevati kar porazdelitev  ir , vendar je (zaradi razlogov, ki bodo pojasnjeni 

pozneje) priporočeno te vrednosti najprej dvakrat transformirati.  

Vrednosti  ir  se po definiciji nahajajo na intervalu  ,0 .
4
 Ker je običajno mediana take porazdelitve blizu 1, 

bo imela porazdelitev »rep« le na desni strani. Posledično bi pri obravnavi take porazdelitve zaznali ekstremne 
vrednosti le na desni strani. Zatorej najprej opravimo naslednjo transformacijo:  










iMMi

MiiM

i
rrrr

rrrr
s

 če ;1

 če ;1

 , 

kjer je Mr  mediana vrednosti  ir . Pol vrednosti  is  je manjših, pol pa večjih od 0.  

 

Ker so enako velike relativne spremembe ir  za končno vrednost skupnega razmerja R  pomembnejše pri večjih 

vrednostih iX  kot pri manjših, opravimo še naslednjo transformacijo: 

 Uiiii tXtXMaxsE ))1(),(( 
, 

kjer je U iz intervala  1,0  in predstavlja vpliv velikosti absolutne vrednosti v transformaciji. Običajno namreč 

želimo, da imajo enote z večjimi absolutnimi vrednostmi ( )(tX i ) tudi večjo pomembnost v analizi porazdelitve 

razmerij. Čim večji je U , tem večji je torej vpliv absolutne vrednosti v porazdelitvi  iE . Če je 0U , je 

ii sE   in ostanemo pri relativnih spremembah.  

 

Ekstremne vrednosti določamo glede na porazdelitev vrednosti iE . Najprej določimo odklona:  

),,( 11 MQMQ AEEEMaxd 
 

),,( 33 MMQQ AEEEMaxd 
 

kjer so 31 ,, QMQ EEE  prvi kvartil, mediana in tretji kvartil  v porazdelitvi  iE . Namen izraza MAE  je preprečiti 

»čudne« rezultate takrat, kadar je vrednost 1QM EE   ali MQ EE 3  zelo majhna, torej takrat, kadar so 

vrednosti  iE  zgoščene okoli mediane. Vrednost parametra A  je zelo majhna, na primer 0,05. 

 

Kot ekstremne vrednosti (osamelce) označimo tiste zapise, pri katerih je vrednost E  zunaj intervala 

 31, QMQM dCEdCE  , kjer je C pozitivno celo število. Na spodnji sliki so na hipotetičnem primeru 

razmerij grafično prikazani: osnovna porazdelitev razmerij  iR , porazdelitev transformiranih razmerij  iE  ter 

meje za ekstremne vrednosti pri transformirani porazdelitvi.  

 
 

                    
4
  Predpostavimo, da so ničelne vrednosti spremenljivke X za tekoče in predhodno obdobje izključene in jih obravnavamo posebej. 
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Slika 3.2: Grafična ponazoritev H-B-metode 

 
 
 

Parameter U določa obliko porazdelitve za  iE , parameter C določa širino intervala in posledično meje za 

sprejemljive vrednosti. Kako določiti vrednosti parametrov U, C, A? Smiselne vrednosti parametrov se seveda 
razlikujejo od raziskovanja do raziskovanja, lahko pa različne vrednosti postavimo celo v istem raziskovanju za 
različne podskupine. Pri določitvi parametrov je treba predvsem dobro preučiti zgodovinske podatke  
raziskovanja, koristno pa je prebrati tudi katerega od člankov, ki opisujejo rezultate študij pri podobnih 
raziskovanjih v drugih državah. 
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4. UREJANJE NA MAKRORAVNI 

 
Izraz urejanje podatkov na makroravni v najožjem pomenu besede pomeni zaznavanje in lokalizacijo napak v 
že agregiranih podatkih, zato taki postopki v procesu urejanja podatkov sledijo fazi urejanja podatkov na 
mikroravni. V sodobnejšem pojmovanju pa urejanje podatkov  na makroravni presega tako ozko definicijo in 
pridobiva novo vlogo v statističnem procesu. Tako se urejanje na makroravni na primer lahko izvaja z 
namenom, da se selekcionirajo podatki za različne postopke urejanja na mikroravni (npr. za ročno, avtomatsko 
urejanje). S temi metodami vstopa urejanje podatkov na makroravni v proces urejanja podatkov pred fazo 
urejanja na mikroravni, in sicer predvsem kot orodje za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov urejanja 
na mikroravni. Osnovna motivacija za vpeljavo urejanja na makroravni v bistvu izhaja iz enega temeljnih 
problemov »klasičnega« urejanja na mikroravni: ob zaznavanju (običajno velikega števila) napačnih ali sumljivih 
vrednosti v podatkih je namreč pri obravnavi zgolj podatkov posamezne enote nemogoče predvideti, kakšen 
vpliv ima lahko potencialna napaka na končni statistični rezultat. Za nekoga, ki izvaja »ročno« urejanje na 
mikroravni, so vse zaznane napake bolj ali manj enako pomembne in jih je treba »ročno« preveriti. V resnici − 
tako kažejo mnoge študije − je mogoče s smiselno kombinacijo pristopov za urejanje podatkov na mikro- in 
makroravni občutno zmanjšati število enot za »ročno« obravnavo in s tem občutno zmanjšati stroške urejanja.     
 
Ob tem naj še omenimo, da izraz urejanje na makroravni za opisane aktivnosti morda ni najbolj posrečen. 
Urejanje smo namreč definirali kot aktivnosti, s katerimi iščemo in odpravljamo napake. Pri urejanju na 
makroravni pa gre  zgolj za kontrolo podatkov, torej za iskanje napačnih ali sumljivih »makropodatkov«. 
Popravke naj bi (razen v izjemnih primerih) vedno izvajali na mikroravni.  
 
V nadaljevanju podajamo nekaj metod oziroma pristopov za urejanje podatkov na makroravni. Ob tem naj 
poudarimo, da podajamo samo osnovne ideje v teh pristopih; v praksi, pri konkretni uporabi pa se lahko te ideje 
realizirajo  v mnogo različnih izvedbah. Prav tako so na tem mestu predstavljeni zgolj »klasični« postopki za 
urejanje podatkov; prej omenjenim postopkom za selektivno urejanje se bomo posvetili v naslednjem poglavju.  

4.1 Metoda kontrole agregatov  
 
Osnovna zamisel metode kontrole agregatov (ang. »agregate method«) je v tem, da najprej preverjamo utežene 
in agregirane podatke za določeno domeno (npr. na ravni 4-mestne šifre SKD), nato pa izvedemo kontrolo na 
mikroravni za vse enote iz skupin, ki so bile na makroravni zaznane kot napačne ali sumljive. V tem primeru 
torej urejanje na makroravni nastopa v procesu pred urejanjem na mikroravni. Definicija kontrol na makroravni 
temelji predvsem na porazdelitvi razmerij in razlik glede na rezultate predhodnega obdobja. V praktični izvedbi 
običajno razvrstimo skupine glede na razmerje ali razliko s preteklim obdobjem ter označimo n  skupin z 

najmanjšo in m  skupin z največjo vrednostjo. Drugače povedano: označimo in posledično izberemo za kontrolo 

na mikroravni le enote iz repov porazdelitev, ali razmerij ali razlik. Seveda obstaja vprašanje, kako postaviti 
merila za določitev mej v porazdelitvi. Ta merila je treba določiti pri vsakem raziskovanju posebej, na podlagi 
ustrezne analize, priporočljivo pa je, da meje oziroma skupine, potrebne za nadaljnjo kontrolo, določajo 
vsebinski metodologi.  
 
Glavni cilj opisane metode je predvsem zmanjšanje količine dela in časa, ki ju namenimo urejanju podatkov na 
mikroravni. L. Granquist na primer v svojem članku (Granquist, 1991), v katerem je opisana simulacija uporabe 
te metode, ocenjuje, da bi lahko količino urejanja podatkov  na mikroravni zmanjšali za 30−40 odstotkov, ne da 
bi bistveno vplivali na kakovost rezultatov.  
 

4.2 Metoda postopnega izločanja  
 
Osnovna ideja metode postopnega izločanja (ang. »top-down method«) je zelo enostavna; temelji na 
preprostem pravilu, da enote z zaznanimi napačnimi ali sumljivimi podatki razvrstimo, preden jih začnemo 
urejati, glede na neko funkcijo pomembnosti, potem pa  začnemo urejati enote, pri katerih ima ta funkcija 
najvišjo vrednost. Po vsakem popravku preverimo, kakšen vpliv ima popravek na končni rezultat, in urejajmo le 
toliko časa, dokler je vpliv popravkov na rezultat še nezanemarljiv. Funkcija pomembnosti mora vsekakor biti 
neka funkcija utežene vrednosti spremenljivk obravnavane enote. Primer take funkcije je lahko delež utežene 
vrednosti ene izmed ključnih spremenljivk v uteženi vsoti.    
 
Za uspešno izvedbo take metode je potrebna ustrezna računalniška aplikacija, ki spotoma izračunava vpliv 
vsakega popravka na končni agregat. Interaktivna računalniška aplikacija tako omogoči osebi, ki jo upravlja, da 
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najprej izbere področje, spremenljivko in kontrolno funkcijo, kot npr. pozitivna absolutna sprememba glede na 
pretekli mesec, negativna absolutna vrednost glede na pretekli mesec, prispevek k uteženi vsoti. Po ustreznem 
izboru aplikacija prikaže določeno število enot (npr. 10) z najvišjo funkcijsko vrednostjo z ustreznimi podatki. 
Glede na prikazane podatke nato izberemo enoto, ki bi jo bilo treba preveriti, in podatek po potrebi tudi 
popravimo. Po opravljenem postopku vidimo vpliv popravka na agregat, nato pa celoten postopek znova steče 
(glede na nove podatke) in na zaslonu se pojavi novih 10 enot z najvišjo vrednostjo kontrolne funkcije.  
  

4.3 Grafične metode  
 
Namen različnih izvedb grafičnih metod (ang. »graphical methods«) je grafično prikazati porazdelitev uteženih 
vrednosti podatka, ki ga hočemo kontrolirati. Grafična predstavitev porazdelitve ter glavnih parametrov 
porazdelitve (kvartili, kvartilni razmik ...) nam tako npr. omogoča lažje določanje mej za ekstremne vrednosti. 
Grafične metode uporabljamo predvsem kot »dopolnilno« orodje pri izvajanju drugih, prej opisanih metod (H-B-
metoda, metoda kontrole agregatov ...). Najpogostejše grafične predstavitve podatkov so: 

 okvir z ročaji 
Grafično prikazujemo vse kvartile, pogojni maksimum, pogojni minimum ter osamelce v podatkih. Osamelce 

za ta namen določimo kot vrednosti, ki so ali manjše od QCQ 1
 

(levi osamelec) ali večje od 

QCQ 3
 

(desni osamelec), kjer sta 1Q , 3Q
 

prvi in tretji kvartil, Q
 

pa kvartilni razmik. Pogosto 

uporabljena vrednost za faktor C je npr. 1,5. Pogojni maksimum je najmanjša vrednost podatka, ki je večja 
od vseh levih osamelcev. Pogojni minimum je največja vrednost podatka, ki je večja od vseh desnih 
osamelcev. 

 
 

Slika 4.1: Okvir z ročaji 

 
 

 
 histogram 
Uporabljamo ga za grafični prikaz porazdelitve spremenljivke. Histogram je v bistvu grafična predstavitev 
frekvenčne tabele, v kateri za vsak interval oziroma razred vrednosti prikažemo število enot oziroma 
frekvenco iz tega razreda. V histogramu nato na abscisno os vnesemo razrede, na ordinatno os pa 
ustrezne frekvence. Histogram tako sestavlja množica stičnih pravokotnikov, pri katerih je širina enaka  širini 
razreda, višina pa relativni frekvenci (frekvenca deljena s širino razreda). Ploščina posameznega 
pravokotnika dalje predstavlja frekvenco za ustrezni razred, vsota ploščin vseh intervalov pa je enaka 
skupnemu številu enot.  
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Slika 4.2: Histogram normalno porazdeljene spremenljivke X 

 
 

 razsevni diagram 
Prikazujemo povezavo dveh numeričnih spremenljivk. Vrednosti prve spremenljivke nanašamo na abscisno, 
vrednosti druge na ordinatno os, točka v koordinatnem sistemu pa predstavlja vrednosti obeh spremenljivk 
pri določeni enoti.  

 
Slika 4.3: Razsevni diagram zveznih spremenljivk X in Y 
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5. SELEKTIVNO UREJANJE PODATKOV 

 
Kot kažejo številne raziskave, je eden največjih problemov urejanja podatkov (še posebej pri poslovnih 
raziskovanjih) pretirano urejanje podatkov (ang. »overediting«). Problem izhaja iz prakse, in sicer iz želje 
vsebinskih metodologov čim bolj »prečistiti« podatke, zbrane z raziskovanjem; pri tem pa radi pretiravajo in 
postavijo preveč kontrol, s prestrogo postavljenimi merili. Posledica take prakse je potem to, da imamo preveč 
enot, katerih vrednosti bi morali znova preveriti; posledica tega so zelo visoki stroški urejanja ali pa tudi 
neučinkovito urejanje, saj lahko zaradi omejitev sredstev opravimo preverjanje na tej množici enot površno in ne 
odpravimo kakšne zares pomembne napake. 
 
Eden od načinov za omejevanje vpliva pretiranega urejanja je t. i. selektivno urejanje (ang. »selective editing«); 
osnovna zamisel tega načina  je v tem, da enote, ki jih je proces kontrole zaznal kot napačne, razvrstimo glede 
na »pomembnost« (ali zaznane napake ali podatkov enote) in nato v naslednji fazi znova preverimo le podatke 
tistih enot, ki jih (po nekem vnaprej določenem merilu) določimo kot najpomembnejše. Podatkov drugih »padlih 
enot« običajno ne preverjamo, ampak njihove vrednosti popravimo s postopki avtomatskega urejanja tako, da 
zadoščajo pogojem logičnih kontrol.  
 
Da bi sploh omogočili smiselno razvrščanje glede na pomembnost, je treba zagotoviti, da  kontrolna 
spremenljivka, ki nam izkazuje »pravilnost« podatkov, ne zavzema več samo dveh vrednosti (npr. 0 – enota 
brez napake; 1 – enota z napako), ampak lahko zavzame vse vrednosti iz nekega intervala (npr. intervala [0,1]). 
Te vrednosti nam − na podlagi nekega smiselno postavljenega računskega postopka − kažejo stopnjo 
pomembnosti (ang. »degree of importance«) enote v postopku urejanja. Postopek določitve stopnje 
pomembnosti imenujemo funkcija pomembnosti (ang. »score function«); ta postopek je ključen dejavnik pri 
postavitvi procesa selektivnega urejanja podatkov.  

5.1 Funkcija pomembnosti 

 
Računski postopek, s katerim izračunavamo stopnjo pomembnosti, lahko temelji na dveh osnovnih pristopih: 

 pristop vrednotenja na podlagi števila napak (ang. »error based approach«) 
V tem primeru je vrednost, ki nam izkazuje stopnjo dvomljivosti, določena glede na število napak, ki so bile 
zaznane v podatkih oziroma v številu kontrol, v katerih je enota »padla«.  

 pristop vrednotenja glede vpliva na cenilko (ang. »estimate based approach«) 
Pri tem pristopu se stopnja dvomljivosti vrednoti glede na to, kakšen vpliv imajo podatki »napačne« enote 
na končno cenilko.  
 

Teoretsko sta to sicer dva ločena koncepta, v praksi pa ju je običajno smiselno kombinirati, tako da nam 
dobljena vrednost izkazuje oba vidika pomembnosti. Tako so v praksi v izračunu običajno upoštevana naslednja 
merila:   

 velikost enote (glede na neko pomožno spremenljivko) 

 predviden vpliv zaznane napake na končen rezultat 

 število kontrol, v katerih je enota »padla 

 relativna pomembnost vsake od kontrol, v kateri je enota »padla«  

 relativna pomembnost vsake od obravnavanih spremenljivk  
 
Učinkovita funkcija pomembnosti mora smiselno kombinirati čim več prej naštetih meril, hkrati pa mora biti 
izrazljiva v dovolj enostavni formalni (matematični) obliki, da omogoča enostavno in predvsem izvedljivo 
uporabo v praksi. Običajno je v postopek urejanja vključeno veliko število spremenljivk, zato izračun funkcije 
poteka v naslednjih dveh korakih: 

 za vsako obravnavano spremenljivko izračunamo lokalno vrednost funkcije pomembnosti;  

 s primernim sistemom uteži, ki vsaki od obravnavanih spremenljivk podeli ustrezno relativno 
pomembnost, izpeljemo globalno vrednost funkcije pomembnosti.  

 
Pomembno vlogo v postopku izračuna funkcije pomembnosti ima tudi tako imenovana pričakovana vrednost 
spremenljivke. V neformalnem jeziku lahko to vrednost pojasnimo kot vrednost, ki bi jo dobili, če bi vrednost 
spremenljivke ocenili s statistično oceno, če bi jo torej ocenili z uporabo najprimernejše metode za vstavljanje 
podatkov. V domala vseh izvedbah izračuna funkcije pomembnosti je vključena razlika med pričakovano in 
opazovano vrednostjo spremenljivke.  
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V nadaljevanju bomo opisali v matematični obliki enega od pristopov za računanje funkcije pomembnosti. 
Postopek je bil prvič predstavljen v članku iz leta 1992 (Latouche and Berthelot; 1992). Izračun funkcije 
pomembnosti v tem primeru temelji na uporabi zgodovinskih vrednosti, zato je primeren predvsem za 
(poslovna) periodična raziskovanja.  
 
Osnova za računanje funkcije pomembnosti je razmerje med sporočeno vrednostjo v tekočem obdobju in 

končno vrednostjo v preteklem obdobju. Naj bo tiky ,,  sporočena vrednost spremenljivke iy pri enoti k v 

tekočem obdobju t  in 1,,' tiky  končna vrednost te spremenljivke, pri tej enoti v preteklem obdobju. Naj bo 
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r   razmerje med tekočo in preteklo vrednostjo ter  p
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1,,, 

 množica vseh razmerij znotraj 

izbrane celice (podmnožice obravnavanih enot) p  s P  enotami. Analogno definiramo 1, tpR , le da sedaj 

obravnavamo razmerja v obdobjih 1t  in 2t . Naj bo nadalje 1tMe  mediana elementov množice 1, tpR . 

Zato da bi postala porazdelitev razmerij bolj simetrična, opravimo naslednjo transformacijo: 
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Nadalje izračunamo:  
U

tiktiktiktiktik yywsg ))',(max( 1,,,,,,,,,,  ,  

kjer je tikw ,,  končna utež raziskovanja, parameter U pa določa pomembnost absolutnih vrednosti spremenljivke 

iY v izračunu funkcije pomembnosti. Večji ko je U , večji je «prispevek« absolutne vrednosti v vrednost funkcije 

pomembnosti. Parameter U  je sicer precej neobčutljiv za različne spremenljivke; to pomeni, da se lahko enaka 

vrednost uporabi pri več različnih spremenljivkah. Najpogosteje se uporablja vrednost 5,0 , s čimer dobi izraz 

naslednjo obliko:  

)',max( 1,,,,,,,,,,  tiktiktiktiktik yywsg . 

Da bi bile vrednosti funkcije pomembnosti enakomerneje porazdeljene po celicah, opravimo še zadnjo 
transformacijo:  
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kjer je 1tIR interkvartilni razmik elementov množice 1, tpR . 

Vrednosti tikf ,,  predstavljajo lokalne vrednosti funkcije pomembnosti, vrednosti, ki so določene glede na 

spremenljivko iY . Globalno vrednost za enoto t  dobimo z naslednjim izračunom:  





I

i

titiktiktk vzfF
1

,,,,,, , 

kjer ima tikz ,,  vrednost 1, če je enota »padla« na vsaj eni kontroli, ki vsebuje spremenljivko i , in 0 sicer, tiv ,  pa 

predstavlja utež pomembnosti spremenljivke i .  
 
Predstavljeni postopek je le eden od pristopov za računanje funkcije pomembnosti; sicer je uporaben le pri 
periodičnih raziskovanjih, vendar pa osnovne ideje, predstavljene zgoraj, ni težko posplošiti tudi na druge 
primere. V našem primeru je vlogo pričakovane vrednosti v resnici »odigral« kar zgodovinski podatek enote. V 
drugem primeru bi pričakovano vrednost lahko izračunali s kakšnim drugačnim postopkom, preostali postopek 
pa bi (z ustrezno prilagoditvijo) lahko še vedno izpeljali na zelo podoben način. Prav tako je (npr. pri računanju 
populacijskih vsot) včasih primerneje razmerje do absolutne vrednosti nadomestiti z (absolutno) razliko. 
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6. VSTAVLJANJE PODATKOV 

 
S pojmom statističnega urejanja podatkov je tesno povezan tudi pojem vstavljanja podatkov. Izraz vstavljanje 
podatkov (ang. »data imputation«) označuje vse postopke, pri katerih manjkajoče ali v procesu urejanja 
podatkov zaznane napačne vrednosti nadomestimo s statističnimi ocenami. Postopek vstavljanja podatkov torej 
uporabljamo vedno, kadar manjkajoče ali napačne vrednosti nadomeščamo z računalniškimi postopki. Postopke 
vstavljanja velikokrat izvajamo znotraj podskupin opazovane populacije. Razdelitev na take neprekrivajoče se 
podskupine bomo v nadaljevanju imenovali razdelitev na celice vstavljanja.  
 
Obstaja veliko metod vstavljanja podatkov. Na tem mestu bomo na kratko opisali le nekatere najpogosteje 
uporabljene.  

6.1 Metoda logičnega vstavljanja 
 
Pri tej metodi vstavimo vrednost, ki logično sledi iz podatkov, ki nam  jih je za obravnavano enoto uspelo 
pridobiti. Vstavljeno vrednost torej lahko izpeljemo z računskim postopkom ali pa s postopki logičnega 
sklepanja.  
 
1. primer: Če za posamezno anketirano osebo poznamo njen datum rojstva, ne pa njene starosti, lahko 
manjkajočo starost (za določeno časovno točko oz. referenčno obdobje) izračunamo:  
 

LRROST   , kjer je: 

ST…starost osebe 

RO…referenčno obdobje 

LR  …leto rojstva 

 
2. primer: Recimo, da moramo v raziskovanju, za vsako opazovano osebo določiti njen status aktivnosti 
(zaposlen, brezposeln, upokojenec …). Če pri kaki osebi tega podatka nimamo, vemo pa, da je stara med 6 in 
15 let, jo  lahko s postopkom logičnega vstavljanja uvrstimo v skupino učencev oz. šoloobveznih oseb.  
 

6.2 Metoda povprečne vrednost 
 
Pri tej metodi  nadomestimo manjkajočo vrednost s povprečno vrednostjo podatkov tistih enot, katerih podatke 
imamo. Povprečne vrednosti običajno ne izračunavamo iz celotnega nabora podatkov, ampak iz podatkov za 
določeno celico vstavljanja, v kateri je enota, za katero vstavljamo podatek. Vstavljanje z metodo povprečne 
vrednosti je sicer zelo enostaven in tudi intuitivno lahko razumljiv postopek, vendar se običajno priporoča le v 
primerih, ko vstavljamo majhen delež podatkov. Problem postopka je namreč v tem, da s tem, ko vsem 
manjkajočim enotam znotraj celice vstavimo enako vrednost, močno zmanjšamo variabilnost in lahko 
posledično bistveno izkrivimo statistično porazdelitev opazovane spremenljivke. Povprečna vrednost je zelo 
občutljiva na ekstremne vrednosti, zato včasih, da bi omilili vpliv ekstremnih vrednosti, uporabimo metodo 
rezanega povprečja. Pri tej izvedbi določen odstotek enot z najvišjo in najnižjo vrednostjo (znotraj celice 
vstavljanja)  izločimo iz izračuna povprečne vrednosti (npr. 5 odstotkov enot). Druga možnost za »omilitev« 
vpliva ekstremnih vrednosti je uporaba druge, bolj »robustne« mere sredine, kot je na primer mediana.  
 
Primer: V spodnji tabeli so podani podatki za spremenljivko Y, za eno od celic vstavljanja. Manjkajoči podatki, ki 
jih moramo vstaviti,  so označeni s simbolom Null.  

 
Tabela 6.1.: Podatki za primer  

Enota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y 10,5 10,5 12 10,9 9,8 Null 11,3 9,8 7,4 Null 333,4 12,1 

 
Povprečna vrednost spremenljivke Y, izračunana z upoštevanjem vseh enot, za katere imamo podatke, je 42,8. 
Če torej uporabimo metodo (nerezanega) povprečja, je rezultat po vstavljanju enak:  
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Tabela 6.2: Rezultati prvega vstavljanja   

Enota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y 10,5 10,5 12 10,9 9,8 42,8 11,3 9,8 7,4 42,8 333,4 12,1 

 
Že na prvi pogled je vidno, da sta obe vstavljeni vrednosti precej izstopajoči oziroma sta obe vstavljeni vrednosti 
v desnem repu porazdelitve, kar običajno ni zaželen rezultat vstavljanja. Vzrok za visoko povprečje in 
posledično visoki vstavljeni vrednosti je seveda izrazit osamelec pri enoti 11. Namesto navadnega bomo sedaj 
uporabili metodo rezanega povprečja, in sicer v izračunu povprečja ne bomo upoštevali spodnjih in zgornjih 10 
odstotkov v porazdelitvi. Ker imamo ravno 10 podatkov, to pomeni, da bomo iz računanja povprečja  izločili 
najnižjo (7,4 pri enoti 9)  ter najvišjo vrednost (333,4 pri enoti 11). Na ta način izračunana vrednost je 10,9. 
Rezultat po tem vstavljanju je torej:  
 
Tabela 6.3: Rezultati drugega vstavljanja 

Enota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y 10,5 10,5 12 10,9 9,8 10,9 11,3 9,8 7,4 10,9 333,4 12,1 

 
Kot smo omenili, je drug način »omejitve« vpliva ekstremnih vrednosti uporaba bolj robustne mere sredine, kot 
je npr. mediana. V našem primeru je mediana spremenljivke Y za 10 sporočenih podatkov enaka 10,7. V tem 
primeru je rezultat vstavljanja enak:   

 
Tabela 6.4: Rezultati tretjega vstavljanja  

Enota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Y 10,5 10,5 12 10,9 9,8 10,7 11,3 9,8 7,4 10,7 333,4 12,1 

 

6.3 Metoda notranjega darovalca
5
 

 
Pri metodi notranjega darovalca manjkajočo ali napačno vrednost nadomestimo z eno od vrednosti pri enotah, 
za katere imamo podatek in za katere je vrednost »potrjena« kot ustrezna. Enoto, pri kateri vstavljamo podatek, 
imenujemo prejemnik (ang. »recipient«), enoto, od katere smo podatek prevzeli, pa darovalec (ang. »donor«). 
Obstaja več izvedb metode notranjega darovalca; nekatere pogosteje uporabljane predstavljamo v 
nadaljevanju: 

 metoda slučajnega darovalca 
V tem primeru poiščemo darovalca s slučajnim izborom med enotami iz nabora ustreznih enot. Slučajni 
izbor lahko za enote z manjkajočimi podatki izvajamo kar na celotnem naboru enot z ustreznimi odgovori ali 
pa znotraj ustrezne celice vstavljanja.  

 metoda najbližjega soseda 
Kot darovalca izberemo enoto, ki je glede na izbrana merila  najbolj »podobna« prejemniku. Podobnost je 
seveda treba v konkretni izvedbi povsem natančno opredeliti, in sicer z izborom ene ali več (številskih) 
spremenljivk ujemanja, za katere imamo podatek za vse opazovane enote (za odgovore in za neodgovore). 
Merilo podobnosti določa poleg izbranih spremenljivk ujemanja še izbrana metrika, ki »meri« razdaljo med 
enotami opazovanja. Najbolj »naravna« izbira je dobro poznana evklidska metrika, lahko pa se odločimo 
tudi za kako drugo (npr. za Mahalanobisovo metriko). Če obstaja več enot z enako najmanjšo razdaljo do 
prejemnika, izberemo darovalca med njimi s slučajnim izborom.   

 metoda najbližjega soseda s prilagoditvijo spremenljivke ujemanja 
Gre za posebno izvedbo prej opisane metode najbližjega soseda. V tem primeru po določitvi najpodobnejše 
enote, torej darovalca, darovano vrednost še prilagodimo za razmerje vrednosti spremenljivk ujemanja pri 
prejemniku in darovalcu.  

 notranji darovalec za sklop podatkov  
Ena glavnih prednosti metode notranjega darovalca je dejstvo, da s primernim izborom potencialnih 
darovalcev lahko zagotovimo vstavljanje logično smiselnih podatkov. Problem zagotavljanja logične in 
formalne konsistentnosti je posebej pereč, če moramo pri enoti vstaviti vrednosti pri velikem številu 
spremenljivk (včasih kar pri vseh). Logično in formalno pravilnost takih podatkov v takem primeru najlaže 

                    
5
  V angleškem jeziku je metoda poznana pod izrazom »Hot-deck«. 
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zagotovimo tako, da vse podatke prevzamemo od istega darovalca, vendar moramo pred tem zagotoviti, da 
so vsi podatki v naboru potencialnih darovalcev že prej urejeni, torej brez formalnih in logičnih napak.  

 
Metoda notranjega darovalca je najbrž najpogosteje uporabljena metoda vstavljanja. Obstaja več vzrokov za 
tako »široko priljubljenost«. Eden pomembnejših je gotovo dejstvo, da ta metoda temelji na enostavno 
razumljivem in intuitivno lahko razložljivem pristopu.  Drug pomemben dejavnik je, da zaradi izbora iz že 
obstoječih vrednosti ne moremo ustvariti kakih povsem nemogočih ali »izmišljenih« vrednosti. Z ustrezno 
metodo je tudi dokaj enostavno ohraniti razmerja in logične povezave med spremenljivkami. Kljub relativni 
enostavnosti postopka pa je vendarle tudi pri tej metodi treba skrbno premisliti, katera izvedba je za  konkretne 
podatke najustreznejša. Na rezultate vstavljanja predvsem vplivata izbor določitve celic vstavljanja in izbor 
spremenljivk ujemanja. Predvsem se je treba zavedati razlike v vlogi, ki jo imajo spremenljivke, ki določajo 
celice vstavljanja, in spremenljivke ujemanja. Z izborom spremenljivk, ki določajo celice vstavljanja, v bistvu 
»zožimo« izbor ustreznih darovalcev po merilu popolnega ujemanja. Če so na primer celice vstavljanja 
določene s poklicnimi skupinami, je lahko darovalec samo enota, ki spada v isti poklicni razred kot prejemnik. 
Vloga spremenljivke ujemanja je nekoliko drugačna, saj tu velja merilo najpodobnejšega darovalca. Če 
nadaljujemo prejšnji primer in poleg izbranih celic vstavljanja kot spremenljivko ujemanja izberemo starost 
opazovane osebe, ni nujno, da je darovalec enako star kot prejemnik, ampak mu mora biti med vsemi možnimi 
darovalci po starosti najbližji. Shematično je izbor ustreznega darovalca prikazan na sliki 6.1. 
 
Slika 6.1: Izbor darovalca pri metodi najbližjega soseda 

 
 
Kvadrat na sliki nam tako ponazarja celoten nabor opazovanih enot, razdeljen na poln, neprekrivajoč se nabor 
podskupin (celice vstavljanja). Za eno od teh skupin je na poenostavljenem primeru majhnega števila enot 
prikazan izbor na podlagi metode najbližjega soseda. V celici sta dva prejemnika, pri katerih bi radi vstavili 
podatek (P), in pet potencialnih darovalcev (D). Puščice na sliki ponazarjajo razdalje, na podlagi katerih 
izbiramo najustreznejšega prejemnika, enoti s krepko obrobo pa ponazarjata glede na te razdalje določena 
najustreznejša darovalca.  
 
Shematski prikaz na zgornji sliki nakazuje eno večjih slabosti metode najbližjega soseda. Za vsakega 
prejemnika je namreč treba izračunati ustrezno razdaljo do vsakega potencialnega prejemnika, da bi lahko 
izbrali »najugodnejšega« darovalca. Pri velikem številu opazovanih enot lahko postane to računsko precej 
zahteven postopek.  Res pa je tudi, da je hiter razvoj tako računalniške tehnologije kot tudi optimizacije 
postopkov ta problem v zadnjih letih precej zmanjšal.  
 
V nadaljevanju podajamo še nekaj konkretnih primerov uporabe različnih izvedb metode notranjega darovalca.  
 
1. primer: V poslovnem raziskovanju, katerega ciljna populacija so vsa podjetja, ki se glede na svojo glavno 
dejavnost uvrščajo po SKD v področje F (gradbeništvo), opazujemo vrednosti spremenljivke V1. Za manjkajoče 
vrednosti spremenljivke V1 bomo uporabili metodo notranjega darovalca, in sicer bomo darovalca izbirali 

P 

D D 
P 

D 
D D 
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slučajno znotraj celic vstavljanja; te bomo najprej definirali z oddelkom (raven 2-mestne SKD-šifre) in tremi 
velikostnimi razredi. Kot dodaten pogoj postavimo pravilo, da mora za izvedbo vstavljanja v vsaki celici obstajati 
vsaj 5 mogočih darovalcev. V spodnji tabeli je za vsako od celic vstavljanja predstavljeno število manjkajočih 
vrednosti spremenljivke V1 (prejemniki) in število mogočih darovalcev. 

 
Tabela 6.5: Število darovalcev in prejemnikov za prvo vstavljanje 

SKD 2 
Velikostni  

razred 
Število darovalcev Število prejemnikov 

41 1 1762 37 

42 1 565 41 

43 1 251 11 

41 2 77 22 

42 2 56 5 

43 2 57 18 

41 3 23 3 

42 3 3 1 

43 3 2 2 

 
Kot vidimo, lahko vstavljanje izvedemo v sedmih celicah vstavljanja od devetih. V dveh celicah, v katerih je 
število darovalcev manjše od 5, bomo za vstavljanje izvedli še en korak, in sicer bomo zdaj celice vstavljanja 
definirali samo z velikostnim razredom. Za ta primer je število darovalcev in prejemnikov naslednje: 

 
Tabela 6.6: Število darovalcev in prejemnikov za drugo vstavljanje  

Vel.  
razred 

Število darovalcev Število prejemnikov 

1 2578 0 

2 190 0 

3 28 3 

 
V tem koraku lahko torej uspešno izvedemo vstavljanje tudi za 3 enote iz tretjega velikostnega razreda.  
 
Opisani postopek vstavljanja v več korakih pogosto uporabimo takrat, kadar je populacija zelo heterogena glede 
na »naravno« opredeljene podskupine. V takih primerih vedno začnemo z bolj razčlenjeno razdelitvijo na celice 
vstavljanja in omejitvijo glede minimalnega števila darovalcev, nato pa v zaporednih korakih zmanjšujemo raven 
podrobnosti (in s tem število celic vstavljanja), dokler ne vstavimo vseh želenih podatkov.  
 
2. primer: V raziskovanju kmetij zbiramo (med drugim) podatke o številu drobnice na vsaki od v raziskovanje 
vključenih kmetij. Zbiramo tri med seboj povezane spremenljivke: 

 V1: število ovc  

 V2: število koz 

 V3: skupno število drobnice 
 
Pri vseh enotah velja, da če nam manjka en podatek iz tega sklopa, nam manjkata tudi preostala dva, kar 
pomeni, da vedno vstavljamo celoten sklop teh treh spremenljivk. Očitno med spremenljivkami tudi velja 
povezava V3=V1+V2, in to povezavo moramo seveda ohraniti tudi pri vseh vstavljenih podatkih. Prav tako je 
zaželeno, da s postopkom vstavljanja ne »porušimo« razmerja med številom ovc in koz pri opazovanih 
vrednostih (odgovorih). Vsa ta dejstva napeljujejo k uporabi metode notranjega darovalca za celoten sklop 
podatkov. Konkretno to pomeni, da ko enoti poiščemo ustreznega darovalca (običajno spet znotraj celic 
vstavljanja in z morebitno spremenljivko ujemanja), tj. takega, za katerega so bili sporočeni podatki za vse tri 
spremenljivke, prejemniku pripišemo vse te tri podatke.  

 
Kot je bilo prikazano zgoraj, je metoda notranjega darovalca za celoten sklop uporabna predvsem takrat, kadar 
želimo ohraniti razmerja med vstavljenimi podatki. Vendar je seveda ta postopek uporaben le, če nam manjkajo 
celotni sklopi podatkov. Včasih je pri povezanih sklopih treba smiselno uporabiti kombinacijo darovalca za 
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celoten sklop (za enote, pri katerih nam manjka celoten sklop) in »običajne« metode notranjega darovalca (pri 
enotah, pri katerih nam manjkajo posamezne spremenljivke iz sklopa), torej postopka, pri katerem iščemo 
darovalca za vsako spremenljivko posebej.   
 
3. primer: V raziskovanju o strukturi plač, v katerem je opazovana enota oseba, zaposlena v izbranem podjetju, 
želimo vstaviti podatek za bruto letno plačo zaposlenega pri vseh enotah, za katere nam tega podatka v 
raziskovanju ni uspelo pridobiti, imamo pa za te zaposlene na voljo podatek o številu plačanih ur v celotnem 
letu. Uporabili bomo metodo notranjega darovalca s prilagoditvijo spremenljivke ujemanja. Znotraj ustrezne 
celice vstavljanja bomo tako kot spremenljivko ujemanja uporabili podatek o opravljenih delovnih urah. V spodnji 
tabeli je rezultat vstavljanja pri treh enotah.   

 
Tabela 6.7: Vstavljanje za tri izbrane spremenljivke 

Enota 
Število  

plačanih ur 

Število plačanih  
ur pri izbranem 

darovalcu 

Bruto letna plača pri 
izbranem darovalcu 

Vstavljena bruto letna 
plača 

1 1385 1280 2790 3019 

2 2016 2016 22230 22230 

3 2809 2870 15513 15183 

 
Kadar ima izbrani darovalec natanko enako vrednost spremenljivke kot prejemnik (enota 2), vstavljeno vrednost 
tudi tu preprosto prepišemo od darovalca. Pri enoti 1, pri kateri je vrednost spremenljivke ujemanja pri darovalcu 
nižja kot pri prejemniku, se vstavljena vrednost izračuna tako, da se bruto plača prejemnika popravi z ustreznim 
linearnim popravkom, torej je vstavljena bruto plača nekoliko višja kot bruto plača darovalca. Enak popravek 
izvedemo tudi pri enoti 3, le da je v tem primeru vstavljena vrednost nekoliko nižja od podatka darovalca, saj je 
število plačanih ur pri izbranem darovalcu višje od števila plačanih ur pri prejemniku.  
 

6.4 Metoda uporabe zgodovinskih podatkov 
 
Metoda je uporabna pri periodičnih raziskovanjih, pri katerih isto enoto vključimo v raziskovanje v več 
zaporednih opazovanih obdobjih. Tipičen primer so mesečna ali četrtletna poslovna raziskovanja, v katerih 
podjetje, ki je bilo izbrano v zajem, običajno v njem ostane vsaj eno leto. Vstavljanje z uporabo zgodovinskih 
podatkov lahko uporabimo pri enoti, ki sicer za tekoče obdobje ni sporočila podatka, sporočila pa ga je za 
preteklo ali za katero od preteklih obdobij. Podatek iz preteklih izvedb (zgodovinski podatek) nato uporabimo za 
oceno vstavljene vrednosti v tekočem obdobju

6
. Način uporabe zgodovinskega podatka za oceno manjkajočega 

podatka v tekočem obdobju (kako, na kakšen način uporabimo zgodovinski podatek) določa eno od izvedb 
metode. Tudi za to metodo poznamo v praksi različne izvedbe; v nadaljevanju so opisane le nekatere 
najpogosteje uporabljene:  
 

 prepis zgodovinskih vrednosti 
Najenostavnejša izvedba metode zgodovinskih vrednosti je postopek, pri katerem zgodovinski podatek 
preprosto prepišemo. Ob tem poudarjamo, da ni nujno, da je za prepis podatka vedno najprimernejši 
časovno »najmanj oddaljen podatek« (npr. iz preteklega meseca). Pri podatkih z izrazit imi sezonskimi 
nihanji je lahko npr. primernejši podatek izpred enega leta.  
 

 metoda povprečne rasti
7
 

V tej izvedbi zgodovinski podatek pomnožimo s povprečno rastjo enot, za katere imamo na voljo podatek za 
obe obdobji. Z rastjo enote je tu mišljeno razmerje med podatkom v tekočem in podatkom v preteklem 
obdobju. Povprečja teh razmerij običajno ne računamo na celotnem naboru opazovanih enot, ampak ločeno 
znotraj ustrezno opredeljenih celic vstavljanja. Tako izračunano povprečje je zelo občutljivo za vpliv 
ekstremnih vrednosti (ekstremnih rasti), zato običajno v postopku računanja povprečne rasti ekstremne 
vrednosti izločimo.  

                    
6
  V bistvu lahko metodo uporabe zgodovinskih vrednosti obravnavamo kot posplošitev metode notranjega darovalca. Darovalca v tem 

primeru ne iščemo med podobnimi enotami pri podatkih iz tekočega obdobja, ampak pri isti enoti v enem od njenih zgodovinskih 
poročanj. Če gledamo podatke za vse izvedbe raziskovanja kot en niz podatkov, identifikacijsko številko enote kot stratifikacijsko 
spremenljivko, spremenljivko referenčnega obdobja pa kot spremenljivko ujemanja, je metoda notranjega darovalca analogna uporabi 
zgodovinske metode, pri kateri prepišemo tekočemu obdobju »najbližji« sporočeni podatek.   

7
  Pogosto se uporablja tudi naziv metoda povprečnega trenda. 
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 metoda rasti darovalca 
V tem primeru zgodovinski podatek pomnožimo z rastjo darovalca, ki ga izberemo izmed vseh enot, za 
katere imamo na voljo podatek za obe obdobji. Za izbor darovalca lahko uporabimo eno od izvedb metode 
notranjega darovalca, ki smo jih opisali prej. Darovalca iščemo najpogosteje znotraj ustrezno definirane 
celice vstavljanja tako, da kot merilo podobnosti uporabimo eno ali več spremenljivk ujemanja.    

  
 metoda rasti pomožne spremenljivke 
Zgodovinski podatek pomnožimo z rastjo izbrane pomožne spremenljivke. Osnovni pogoj, da ta postopek 
lahko izvedemo, je seveda ta, da imamo pri enoti, za katero vstavljamo podatek, za pomožno spremenljivko 
v preteklem obdobju na voljo neničelni podatek.    

 
 metoda povprečne zgodovinske vrednosti 
Če imamo pri enoti, za katero vstavljamo manjkajoči podatek, na voljo podatek za več preteklih (običajno 
zaporednih) obdobij, lahko vstavljeno vrednost izračunamo kot povprečje (npr. aritmetično sredino) teh 
vrednosti.  

 
Sledijo računski primeri uporabe metode zgodovinskih podatkov.  
 
1. primer: V mesečnem poslovnem raziskovanju za v vzorec izbrane enote opazujemo dve spremenljivki: 
prihodek od prodaje (Prih) in število zaposlenih (Zap). Za vse enote, ki jim manjka vsaj eden od podatkov in za 
katere imamo na voljo podatek iz preteklega meseca, bomo uporabili metodo uporabe zgodovinskih vrednosti, 
kot zgodovinsko vrednost pa seveda upoštevali podatek iz preteklega meseca.  Za vstavljanje manjkajočih 
podatkov smo določili naslednji postopek: 

 
 Če manjkata vrednosti obeh spremenljivk, bomo njune vrednosti ocenili z metodo rasti darovalca, pri 

čemer bo za obe spremenljivki izbran isti darovalec.  

 Če manjka samo podatek za spremenljivko prihodek od prodaje, bomo vrednost ocenili z metodo rasti 
pomožne spremenljivke, pri čemer bomo kot pomožno spremenljivko uporabili kar število zaposlenih.   

 Če manjka samo podatek za spremenljivko število zaposlenih, bomo podatek tudi ocenili z metodo rasti 
pomožne spremenljivke, kot pomožno spremenljivko pa bomo v tem primeru uporabili prihodek od 
prodaje. 

 
Za tri enote, za katere moramo vstaviti podatke, so podatki za dva meseca podani v spodnji tabeli. 

 
Tabela 6.8: Podatki za 1. primer 

Enota Mesec Prih Zap 

1 M-1 512 3 

1 M Null Null 

2 M-1 313 2 

2 M Null 67 

3 M-1  8832 33 

3 M 45 Null 

 
Vsaka od teh treh enot ponazarja enega od primerov uporabe različnih pristopov. 
 

 Enota 1. Ker manjkata podatka za obe spremenljivki, moramo najprej izmed vseh enot, za katere 
imamo podatek za obe spremenljivki iz obeh obdobij, izbrati ustreznega darovalca. Recimo, da smo z 
enim od prej opisanih postopkov določili darovalca, katerega podatki so prikazani v spodnji tabeli.   

 
Tabela 6.9: Podatki darovalca 

Enota Mesec Prih Zap 

13 M-1 739 6 

13 M  342 4 
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Vstavljene (zaokrožene) vrednosti sedaj izračunamo takole:  
Prih = 512*(342/739) = 237 
Zap = 3*(4/6) = 2 

 

 Enota 2. Manjkajoči podatek za spremenljivko prihodek od prodaje izračunamo s pomočjo rasti 
spremenljivke število zaposlenih (pri isti enoti).  

 
Prih = 313*(67/2 )= 10486 
 
Opomba: Ker je bila v tem primeru rast spremenljivke število zaposlenih izredno visoka, je ocenjen podatek 
precej vprašljiv. Pri uporabi te metode je zato bolje izključiti enote z izstopajočimi rastmi in za take enote 
posebej preveriti, kaj se je z njimi dogajalo med dvema referenčnima obdobjema. Tako velika sprememba v 
številu zaposlenih je namreč lahko kazalnik, da je v podjetju prišlo do večje organizacijske spremembe, torej 
je priporočljivo podatke te enote posebej preveriti.  

 

 Enota 3. Manjkajoči podatek za spremenljivko število zaposlenih izračunamo s pomočjo rasti 
spremenljivke prihodek od prodaje (pri isti enoti). 

 
Zap = 33*(45/8832) = 0 
 
Opomba: Tudi v tem primeru je treba preveriti neobičajno velik padec prihodka od prodaje. Če pa se že 
odločimo, da bomo vrednost vseeno ocenili po tem izračunu, jo bomo − zaradi običajno zahtevanega 
pogoja, da mora podjetje, ki izkazuje prihodek od prodaje, imeti vsaj enega zaposlenega − v tem primeru 
zaokrožili navzgor, in bo tako končna ocenjena vrednost enaka 1.  

 
2. primer: V longitudinalnem raziskovanju oseb spremljamo isto osebo (do) 5 let, vsako leto pa vzorec osvežimo 
za osip, torej z namenom, da nadomestimo osebe, ki so iz različnih vzrokov izpadle iz vzorca. Za opazovane 
enote imamo tako lahko podatek za različno število preteklih podatkov. Eno izmed vprašanj v raziskovanju je 
tudi »Kolikokrat ste v preteklem letu obiskali zdravnika?«. V tabeli so podatki za 4 enote, za katere nimamo 
podatka v tekočem letu, in jim ga moramo zato vstaviti. Vsaka od enot je bila v raziskovanje vključena različno 
število preteklih let.  

 
Tabela 6.10: Podatki za 2. primer 

Leto Enota 1 Enota 2 Enota 3 Enota 4 

L-4 10       

L-3 0 0     

L-2 4 1 5   

L-1 1 0 2 2 

L Null Null Null Null 

 
Odločili smo se, da bomo za vstavljanje uporabili metodo povprečne zgodovinske vrednosti, in sicer kot  
(zaokroženo) povprečno vrednost (aritmetično sredino) vseh preteklih podatkov, ki so na voljo. Rezultati 
vstavljanja so predstavljeni v spodnji tabeli. 

 
Tabela 6.11: Rezultati vstavljanja za 2. primer 

Leto Enota 1 Enota 2 Enota 3 Enota 4 

L-4 10       

L-3 0 0     

L-2 4 1 5   

L-1 1 0 2 2 

L 4 0 4 2 

 
Opomba: Vstavljanje z metodo povprečne zgodovinske vrednosti je smiselno takrat, kadar zgodovinski podatki niso v 
korelaciji s časovno komponento, torej ne izkazujejo značilnega časovnega trenda. V našem primeru bi se tako morali pred 
izborom metode vprašati, ali podatki iz preteklih obdobij kažejo z leti značilen trend naraščanja ali upadanja števila obiskov 
pri zdravniku.  
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3. primer: Pri mesečnem raziskovanju, v katerem spremljamo (mesečno) število prenočitev turistov v turističnih 
nastanitvenih objektih, smo se odločili, da bomo manjkajoče podatke pri enotah, za katere imamo na voljo 
podatek iz preteklega meseca, ocenili z metodo povprečne rasti. Za lažjo računsko ponazoritev vzemimo 
hipotetični primer majhne celice vstavljanja s sedmimi enotami, v kateri nam manjka samo en podatek, vsi drugi 
podatki o številu prenočitev za dva zaporedna meseca pa so:  

 
Tabela 6.12: Podatki za 3. primer 

Mesec Enota 1 Enota 2 Enota 3 Enota 4 Enota 5 Enota 6 Enota 7 

M-1 230 105 341 56 507 790 104 

M 5 178 410 587 Null 685 209 

 
Za vsako od šestih enot, za katero imamo podatek za oba meseca, izračunamo trend (razmerje med podatkom 
iz tekočega in podatkom iz preteklega meseca).  

 
Tabela 6.13:Trend pri enotah, za katere imamo podatek iz obeh mesecev 

Mesec Enota 1 Enota 2 Enota 3 Enota 4 Enota 6 Enota 7 

M-1 230 105 341 56 790 104 

M 5 178 410 587 685 209 

Trend 0,022 1,695 1,202 10,482 0,867 2,010 

 
Zaradi večje »robustnosti« celotnega postopka se odločimo, da bomo v vsaki celici vstavljanja iz izračuna 
povprečnega trenda izločili 10 odstotkov najvišjih in 10 odstotkov najnižjih

8
 vrednosti. V našem primeru to 

pomeni, da iz računanja povprečnega trenda izločimo najnižjo (enota 1) in najvišjo (enota 4) vrednost. 
Povprečje preostalih trendov je 1,444, torej je (zaokrožena) vstavljena vrednost enaka 507∙1,444=732. 
 

6.5  Metoda uporabe regresijskega modela  
 
Pri tej metodi uporabimo za vstavljanje podatkov povezanost med spremenljivkami, ki jo opisuje tako imenovani 
regresijski model. Regresijska analiza, ki se na splošno ukvarja z opisom povezanosti med spremenljivkami,  je 
sicer široko razvejano in teoretično precej zahtevno področje v statistiki. Omenjena teorija nam bo v pomoč pri 
opisu uporabe teh modelov za namene vstavljanja podatkov. Tu jo bomo predstavili le v zelo grobih obrisih. 
 
Regresijski model podaja v matematični obliki povezanost med odvisno in eno ali več neodvisnimi 
spremenljivkami. Nekoliko poenostavljeno: regresijski model opisuje, kako spremembe neodvisnih spremenljivk 
določajo spreminjanje odvisne spremenljivke. Obstaja številen nabor različnih regresijskih modelov, mi pa bomo 
za tukajšnje potrebe obravnavali zgolj najenostavnejšega med njimi, to je linearni regresijski model. V tem 
modelu predpostavimo, da je odvisna spremenljivka linearna kombinacija neodvisnih spremenljivk. V 
matematičnem jeziku linearni regresijski model, ki opisuje povezavo med odvisno spremenljivko Y in p  

neodvisnimi spremenljivkami pXXX ,...,, 21 , opisuje enačba: 

pp XXXY   22110  
Ob implementaciji teoretskega modela je pri danih konkretnih podatkih in ob ustrezno izpolnjeni predpostavki 
linearne povezanosti treba iz teh podatkov izračunati (nepristransko) oceno za regresijske koeficiente 

p ˆ,...,ˆ,ˆ
10 . Če smo regresijske koeficiente ocenili na podlagi podatkov n  enot, za katere imamo podatke 

tako za odvisno kot za vse neodvisne spremenljivke, lahko vsako vrednost iy spremenljivke Y  zapišemo kot:  

ipipiii xxxy   ˆˆˆˆ
22110 , 

kjer je i slučajni ostanek (residual) v konkretni implementaciji linearnega (enosmernega) modela. Slučajni 

ostanek v bistvu predstavlja razliko med z modelom predpostavljeno (napovedano) vrednostjo in v resnici 
opazovano vrednostjo.  

 

                    
8
  »Odrežemo« prvi in zadnji decil v statistični porazdelitvi trendov. 
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Tudi za oceno regresijskih koeficientov (na podlagi podanih podatkov) obstaja več različnih metod oziroma 
postopkov, daleč najpogosteje uporabljena pa je metoda najmanjših kvadratov. Na tem mestu metode ne bomo 
podrobneje opisovali, navajamo zgolj osnovno zamisel: ta je v tem, da iščemo rešitev, ki minimizira kvadrate 
odklonov opazovanih in teoretsko predpostavljenih vrednosti. 
 
Najenostavnejši linearni regresijski model,  je model, v katerem nastopa samo ena neodvisna spremenljivka. 

Enačba takega modela je 110 XY   . Če glede na konkretne podatke ocenimo regresijske koeficiente, 

lahko opazovane vrednosti zapišemo kot iii xy   110
ˆˆ . Razsevni diagram na spodnji sliki  prikazuje 

dve očitno precej linearno povezani spremenljivki X  in Y , premica pa ocenjeni linearni model, ki najbolje 
opisuje povezanost podatkov. Slučajni ostanek si pri vsakem od posameznih podatkov lahko predstavljamo kot 
razdaljo do regresijske premice. 

 
Slika 6.2: Grafična ponazoritev linearnega regresijskega modela za dve spremenljivki 

 
Za namene vstavljanja podatkov uporabimo regresijski model kot napovedni model manjkajočih vrednosti 
odvisne spremenljivke pri podanih vrednostih neodvisnih spremenljivk. Če hočemo torej podatke za manjkajoče 

vrednosti spremenljivke Y  vstavljati s tem postopkom, morata biti najprej izpolnjeni osnovni predpostavki: 

 da obstaja nabor spremenljivk pXXX ,...,, 21 , za katere imamo podatke tudi pri enotah z manjkajočimi 

podatki za Y ; 

 da obstaja statistično značilna
9
 linearna povezanost med Y in pXXX ,...,, 21 . Čim bolj je ta povezanost 

značilna, tem učinkovitejše bo naše vstavljanje.  
 
Če sta torej ti dve predpostavki izpolnjeni, postopek vstavljanja izvedemo v naslednjih dveh korakih:  

 iz nabora enot, za katere imamo podatke za vse spremenljivke pXXXY ,...,,, 21 , ocenimo koeficiente 

regresijskega modela p ˆ,...,ˆ,ˆ
10 ;  

 ocenimo manjkajočo vrednost: pipiii xxxy   ˆˆˆˆ
22110 .  

 
Opisani postopek določa deterministično regresijsko vstavljanje. Bolj priporočljiv in tudi s teoretskega stališča 
bolj korekten je postopek, pri katerem v model dodamo še slučajni ostanek in se vstavljena vrednost izračuna 

kot: ipipiii xxxy   ˆˆˆˆ
22110 . V tem primeru moramo iz razpoložljivih podatkov seveda 

oceniti
10

 tudi parametre porazdelitve slučajnega ostanka i . S stališča »praktičnih statistikov« pa uporaba 

slučajnega ostanka ni ravno zaželena, saj nam v različnih izvajanjih vstavljanja lahko da različne ocenjene 

                    
9
  (Spet nekoliko poenostavljeno) Statistična značilnost nam pove, kolikšna je verjetnost, da so razhajanja podatkov iz vzorca s teoretsko 

predpostavljenim modelom zgolj rezultat slučajnih vplivov. 
10

  V konkretni izvedbi nam seveda tako oceno za regresijske koeficiente kot tudi oceno za porazdelitve slučajnih ostankov »opravi« eden 
od za to specializiranih statističnih paketov, npr. SAS, SPSS, R. 
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vrednosti. Kakšna je z vidika porazdelitve vstavljenih vrednosti razlika med uporabo prvega, determinističnega 
in drugega, stohastičnega pristopa, bomo prikazali v spodaj opisanem primeru.  
 
Primer: Zaradi lažje ponazoritve bomo prikazali primer z majhnim številom opazovanih enot, čeprav je to 
metodo bolj priporočljivo uporabiti takrat, kadar opazujemo večje število enot, saj je v tem primeru lažje testirati 
tako povezanost spremenljivk kot tudi ustreznost samega regresijskega modela. V našem povsem hipotetičnem 

primeru opazujemo 13 enot, za katere smo za spremenljivki X in Y pridobili naslednje podatke: 

 
Tabela 6.14: Podatki za hipotetični primer 

X 24 24 29 37 48 49 52 54 55 56 58 61 74 

Y 104 80 Null 65 158 90 Null 169 129 103 138 143 Null 

 
Kot vidimo iz tabele, nam pri spremenljivki Y  manjkajo podatki za tri enote. Te tri podatke bomo vstavili z 

metodo regresijskega modela, pri čemer bomo spremenljivko X  uporabili v modelu kot neodvisno 
spremenljivko. Za potrditev upravičenosti domneve o linearni povezanosti naj za potrebe tega primera zadošča 

kar slika v obliki razsevnega diagrama, v katerem so prikazane vrednosti ),( ii yx  pri tistih desetih enotah, pri 

katerih imamo na voljo podatke za obe spremenljivki.   

 
Slika 6.3: Razsevni diagram spremenljivk X  in Y  

 
Z uporabo ustreznega statističnega paketa

11
 dobimo oceno linearnega regresijskega modela:  

Y =  45,74 + 1,55*X 
Z uporabo zgornje enačbe dobimo ocene za vstavljene vrednosti:  

 
Tabela 6.15: Rezultati vstavljanja brez slučajnih ostankov 

X 24 24 29 37 48 49 52 54 55 56 58 61 74 

Y 104 80 91 65 158 90 126 169 129 103 138 143 160 

 
Ocenjene vrednosti lahko prikažemo tudi grafično, in sicer tako, da regresijsko premico in vstavljene vrednosti 
vnesemo v prej prikazani diagram.  

 

                    
11

  V našem primeru so vsi izračuni in slikovni prikazi pripravljeni v okolju SAS. 
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Slika 6.4: Razsevni diagram z regresijsko premico in vstavljenimi podatki 

 
 
Kot vidimo, vstavljene vrednosti »postavimo« v tem primeru točno na regresijsko premico. Problem takega 

vstavljanja je, da očitno uvaja pristranskost (precenjenost) v povezanost spremenljivk X in Y . Zaradi tega je 
»priporočljivo« v regresijskem modelu uporabiti tudi slučajni ostanek. V tem primeru dobimo naslednje ocenjene 
vrednosti:  

 
Tabela 6.16: Rezultati vstavljanja s slučajnimi ostanki 

X 24 24 29 37 48 49 52 54 55 56 58 61 74 

Y 104 80 90 65 158 90 151 169 129 103 138 143 124 

 
Še grafični prikaz. 

 
Slika 6.5: Ocenjene vrednosti z uporabo slučajnih ostankov 

 
 
Vidimo, da so vstavljene vrednosti v tem primeru »razpršene« okrog regresijske premice.  
 

6.6 Metoda strukture sumandov  
 

Pri delu s statističnimi podatki pogosto opazujemo spremenljivke pYYY ,...,, 1  med katerimi velja zveza 

pYYY  1 , pri tem imamo na voljo podatek za spremenljivko Y , manjkajo pa nam podatki za vse ali za 

nekatere izmed sumandov pYY ,...,1 . V takem primeru moramo z uporabo ustrezne metode oceniti strukturo 

oziroma delež vsakega od manjkajočih podatkov v vsoti. Ko ocenimo vse manjkajoče podatke, pa mora seveda 

še vedno veljati zveza pYYY  1 .  

 
Obstaja več načinov za oceno deležev manjkajočih sumandov, vsak od teh načinov pa v bistvu uporablja enega 
od pristopov za vstavljanje podatkov, ki smo jih predstavili prej. Na tem mestu bomo opisali tri izmed mogočih 
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pristopov. V vseh primerih bomo zaradi lažjega opisa predpostavili, da manjkajo vsi členi vsote. pYY ,...,1 . Ta 

postopek lahko nato precej enostavno prilagodimo tudi primeru, v katerem manjkajo samo nekateri izmed 
sumandov

12
. 

 

 Metoda strukture darovalca 
Deleže sumandov v vsoti prevzamemo od ustrezno izbranega darovalca. Postopek izvedemo v naslednjih 
korakih:  

 
o z eno od prej opisanih izvedb metode notranjega darovalca izberemo izmed vseh enot, za katere 

imamo podatke za vse spremenljivke pYYY ,...,, 1 , ustreznega darovalca 
DY ; 

o pri darovalcu za vsak sumand izračunamo delež 
DD

i

D

i YYp  ;  

o izračunamo vstavljeno vrednost: YpY D

ii  .  

 
Opomba: Na splošno bi lahko za delež vsakega od sumandov izbrali drugega darovalca, vendar je 

predvsem z vidika ohranjanja vsote pYYY  1  smiselno izbrati istega darovalca za oceno vseh 

deležev.  

 
 Metoda zgodovinske strukture 
V tem primeru posamezne deleže prevzamemo iz podatkov iste enote v preteklem obdobju. Pogoj je 

seveda, da v preteklem obdobju za enoto obstajajo vsi podatki 
11

1 ,...,  t

p

t YY , izvedba pa poteka v naslednjih 

korakih:  

o iz zgodovinskih podatkov za vsak sumand izračunamo delež: 
111   tt

i

t

i YYp  

o izračunamo vstavljeno vrednost: 
tt

i

t YpY
i

 1
 

 
 Metoda povprečne strukture 
Deleže sumandov izračunamo kot povprečni delež v naboru enot, za katere imamo na voljo podatke za vse 

spremenljivke pYY ,...,1 . Potek izvedbe:  

o Določimo nabor enot  JjY j ,...,1;  , za katere imamo podatke za vse spremenljivke pYYY ,...,, 1 .  

o Izračunamo povprečne deleže 










J

j

j

J

j

j

i

i

Y

Y

p

1

1
.  

o Izračunamo vstavljeno vrednost: YpY ii  .  

 
Opomba: Pri vstavljanju posameznih sumandov gre pogosto za celoštevilske vrednosti; to pomeni, da 
moramo na koncu vstavljanja rezultat zaokrožiti na celoštevilsko vrednost. Tako zaokrožanje lahko povzroči, 

da na koncu ni več izpolnjena enakost pYYY  1 . Zaradi tega pogosto z zgoraj opisanimi metodami 

vstavimo samo prvih 1p
 sumandov, zadnjega pa potem izračunamo kot 11  pp YYYY .  

 
1. primer: V okviru Popisa kmetijstva 2010 smo zbirali tudi podatke o površini trajnih travnikov in pašnikov, in 
sicer glede na intenzivnost njihove uporabe. Kmetijska gospodarstva so morala sporočati podatke o površini po 
naslednjih kategorijah:  

                    
12

 Če imamo na primer podatek za Y in še za prvi sumand 1Y , preoblikujemo zvezo v pYYYY  21  in potem 

spremenljivka 1YYZ  prevzame vlogo spremenljivke Y , saj vsi preostali sumandi manjkajo. 
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 C96: travniki in pašniki slabše kakovosti, ki so enkrat v letu pokošeni ali popaseni. Sem so vključeni 
ekstenzivni pašniki, ki so slabše kakovosti, navadno na manj kakovostnih tleh, npr. na hribovitem 
območju, v višjih legah; taki trajni travniki in pašniki so običajno negnojeni, neosuševani (nedrenirani); 

 C97: travniki in pašniki srednje kakovosti, ki so v enem letu dvakrat pokošeni ali dvakrat popaseni ali 
enkrat pokošeni in enkrat popaseni; 

 C98: travniki in pašniki boljše kakovosti, ki so v enem letu trikrat pokošeni ali trikrat popaseni ali enkrat 
pokošeni in dvakrat popaseni ali dvakrat pokošeni in enkrat popaseni; 

 C99: travniki in pašniki zelo dobre kakovosti, ki so v enem letu najmanj štirikrat pokošeni ali popaseni. 
 
Za enote, za katere nam na terenu ni uspelo pridobiti podatkov, smo iz administrativnih virov lahko prevzeli 
podatek o celotni površini travnikov in pašnikov na kmetijskem gospodarstvu (C96_C99_REG), nismo pa imeli 
podatka o površinah po posameznih kategorijah. Te manjkajoče podatke smo zato vstavili z metodo strukture 
darovalca.  Darovalca smo izbrali z metodo najbližjega soseda, pri čemer je bila kot spremenljivka ujemanja 
uporabljena površina vseh kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijskem gospodarstvu (C100). Darovalca smo 
iskali v okviru celice vstavljanja, določene s statistično regijo.  
 
V tabeli so predstavljeni podatki za eno od enot z manjkajočimi podatki ter za pripadajočega darovalca.  

 
Tabela 6.17: Podatki za 1. primer  

 C100 C96 C97 C98 C99 C96_C99_REG 

Prejemnik 782 Null Null Null Null 151 

Darovalec 782 179 402 0 169 750 

 
Po metodi strukture darovalca bomo ocenili vrednosti za spremenljivke C96, C97, C98: 

 

36151179/750)(GC96_C99_RE)99,98,97,96(/9696  DDDDD CCCCSUMCC
 

81151/750)024(97 C
 

0151/750)0(98 C
 

 
Vse zgoraj izračunane vrednosti so zaokrožene do najbližjega celega števila. Vstavljeno vrednost spremenljivke 
C99 bomo sedaj izračunali preprosto tako, da bomo prej vstavljene vrednosti odšteli od vsote C96_C99_REG. 
 

34)98,97,96(-GC96_C99_RE99  CCCSUMC
 

 
2. primer: V četrtletnem raziskovanju o poslovanju poslovnih subjektov  (POSL-P/ČL) izbrani poslovni subjekti 
sporočajo četrtletne podatke o bilanci stanja, izkazov poslovnega izida, podatke o investicijah ter nekatere 
druge poslovne podatke. Opazovane enote sporočajo med drugim tudi podatke za naslednje spremenljivke:   
 
AOP128 - stroški blaga, materiala in storitev  
AOP129 - nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 
AOP130 - stroški porabljenega materiala 
AOP134 - stroški storitev 
 
Velja povezava AOP128 = AOP129+ AOP130+ AOP134 
 
Pri enoti, za katero nam v raziskovanju ne uspe pridobiti podatkov (neodgovor enote), vstavimo podatke za vse 
spremenljivke. Za zgoraj navedeni sklop spremenljivk je postopek pri enotah, za katere imamo podatke iz 
preteklega četrtletja, naslednji:  

 Z metodo rasti darovalca vstavimo podatek za spremenljivko AOP128. 

 Vrednosti spremenljivk AOP129 in AOP130 ocenimo z metodo strukture zgodovinskih vrednosti. 

 Vstavljeno vrednost spremenljivke AOP134 izračunamo kot: AOP134 = AOP128-AOP129-AOP130. 

 
V spodnji tabeli so prikazani podatki za eno od enot, za katero nam v 4. četrtletju ni uspelo pridobiti podatkov, 
na voljo pa imamo njene podatke iz tretjega četrtletja.   
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Tabela 6.18: Podatki za 2. primer 

LETO CET AOP128 AOP129 AOP130 AOP134 

2011 3 5455092 5219101 113671 122320 

2011 4 Null Null Null Null 

 
Za izračun vstavljene vrednosti moramo torej najprej izbrati ustreznega darovalca. Izbran je bil darovalec z 
naslednjimi podatki:  

 
Tabela 6.19: Izbrani darovalec za 2. primer 

LETO CET AOP128 

2011 3 4011030 

2011 4 6090403 

 
Z uporabo metode rasti darovalca izračunamo:  

8283086011030)(6090403/45455092)128/128(128128 11   t

DD

t AOPAOPAOPAOP  

Z metodo zgodovinske strukture nato izračunamo:  

792475455092)5219101/54(8283086)128/129(128129 11   tt AOPAOPAOPAOP

1725995092)113671/545(8283086130 AOP  

 
Na koncu še: 

185733130129128134  AOPAOPAOPAOP  

 
Celoten nabor vstavljenih podatkov je torej:  
 
Tabela 6.20: Nabor vstavljenih podatkov 

LETO CET AOP128 AOP129 AOP130 AOP134 

2011 3 5455092 5219101 113671 122320 

2011 4 8283086 7924754 172599 185733 
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7. UREJANJE PODATKOV IN STATISTIČNI PROCES 

 
Hitremu razvoju metod statističnega urejanja podatkov v zadnjih letih se pridružuje prav tako hiter razvoj 
umestitve urejanja podatkov v statistični proces. Poleg napredka v razvoju tega področja so k temu prispevale 
tudi druge spremembe, ki v veliki meri spreminjajo način izvedbe statističnega raziskovanja. Eden takih ključnih 
dejavnikov so gotovo korenite spremembe v načinu pridobivanja podatkov; te spremembe lahko v grobem 
povzamemo v naslednjih dveh dejstvih:  
 

 Vse več statističnih organizacij vse bolj zamenjuje uporabo primarnih statističnih virov (podatkov, ki so 
bili zbrani za statistični namen) z uporabo različnih sekundarnih virov, torej virov, ki so bili prvenstveno 
zbrani za nek drug (običajno administrativen lahko pa tudi komercialen) namen, vendar po svoji vsebini 
in kakovosti zadoščajo tudi zahtevam izvajalcev uradne statistike.  

 Tudi pri zbiranju primarnih statističnih podatkov se vse bolj uvaja elektronsko zbiranje podatkov; to 
pomeni, da so podatki že v fazi zbiranja »preneseni« v elektronsko obliko. Za izvajalcev je zelo 
pomembna posledica takega pristopa to, da se razbremenijo vnosa podatkov, torej zelo zamudnega in 
dragega dela statističnega procesa. 

 
Vsa prej našteta dejstva povzročajo, da se linearna izvedba statističnega procesa, v katerem si deli procesa 
sledijo v zaporednih korakih izvedbe, vse bolj zamenjuje z bolj zahtevnimi izvedbami, v katerih se uveljavlja 
načelo vzporednega in včasih tudi krožnega izvajanja nekaterih delov procesa.  

 
Urejanje podatkov tako lahko v sodobni izvedbi statističnega procesa vstopa v proces v več različnih fazah 
izvedbe. Na primer: 

 
 pri vnosu podatkov 
V grobem lahko pri vnosu podatkov ločimo dva osnovna pristopa:  

o hitri vnos podatkov 
Gre za vnos podatkov brez sprotnega preverjanja pravilnosti

13
. Tak način vnosa se uporablja 

predvsem takrat, kadar podatke pridobimo v neelektronski obliki, predvsem na tiskanih vprašalnikih. 
V tem primeru želimo v elektronsko obliko »prenesti« tudi prvotno pridobljene podatke, torej podatke 
pred urejanjem. V tem primeru torej v fazi vnosa podatkov ne izvajamo urejanja.  

o interaktivni vnos podatkov 

Gre za vnos z vgrajenimi kontrolami za zaznavanje napak
14

. Tak način uporabljamo predvsem pri 

računalniško podprtem anketiranju
15

; računalniška aplikacija nam namreč že ob pridobivanju 
podatkov (anketiranju) omogoča kontrolo podatkov in s tem odkrivanje in odpravljanje nekaterih 
napak v podatkih. Tudi pri samoizpolnjevanju z vse bolj popularnimi elektronskimi vprašalniki so 
lahko v vprašalnik že vgrajene nekatere kontrole, ki izpolnjevalca opozarjajo na potencialne napačne 
vnose, vendar je treba biti glede količine teh vgrajenih kontrol precej previden. Preveč kontrol s 
prestrogimi merili lahko namreč povzroči prekinitev vnosa podatkov in posledično višji neodgovor.   

 pri analizi podatkov na mikroravni 
Gre za odkrivanje napak z analizo podatkov samo za posamezno enoto. Kot smo že prej navedli, lahko taka 
analiza poteka vzporedno z zbiranjem podatkov, interaktivno pri vnosu podatkov iz tiskanih vprašalnikov v 
računalniško obliko ali pa »paketno« po fazi vnosa podatkov.  

 pri statistični kontroli podatkov 
Faza, v kateri s statistično analizo, predvsem z analizo porazdelitve vrednosti zaznamo napake v podatkih z 
računalniško programiranimi postopki in jih po potrebi tudi popravimo. V tej fazi se urejanje izvaja predvsem 
takrat, kadar izvajamo tudi avtomatsko urejanje podatkov.   

 analiza podatkov na makroravni 
Z analizo že agregiranih in tabeliranih podatkov skušamo odkriti napake v podatkih. Temu spet sledi analiza 
podatkov na mikroravni, s katero skušamo odkriti izvor napake. Mogoče je tudi sočasno izvajati analizo na 
mikro- in na makroravni in s tem bistveno izboljšati učinkovitost urejanja.  

 

                    
13

  V angleškem jeziku se za tak vnos uporablja tudi izraz »Heads down data entry«. 
14

  V angleškem jeziku se za tak vnos uporablja tudi izraz »Heads up data entry«. 
15

  Na primer Računalniško podprto telefonsko anketiranje (CATI – Computer assisted telephone interviewing). ali Računalniško podprto 
osebno anketiranje (CAPI – Computer assisted personal interviewing). 
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Kot rečeno, se statistični proces v sodobni izvedbi izvaja na precej bolj zahteven način, kot je bilo to v 
preteklosti, zato ga je tudi grafično precej težje predstaviti. Spodnja slika predstavlja zgolj okvirni shematski 
prikaz na zelo splošni ravni. Glede na konkretno izvedbo (predvsem izvedbo in povezovanje posameznih faz 
procesa) pa se ti postopki pri konkretnih raziskovanjih lahko med seboj še bistveno bolj razlikujejo.  

 
Slika 7.1:   Sodobna umestitev urejanja podatkov v statistični proces 
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8. RAČUNALNIŠKA ORODJA ZA STATISTIČNO UREJANJE PODATKOV 

 
Vzporedno z razvojem teoretskih konceptov in pristopov za statistično (predvsem avtomatsko) urejanje 
podatkov se razvijajo (izpopolnjujejo) tudi različna računalniška orodja, ki táko urejanje omogočajo. Dejstvo pač 
je, da vsi prej opisani sodobni pristopi temeljijo na računsko precej zahtevnih postopkih, ki zahtevajo ustrezno 
računalniško podporo. Povedano drugače: šele izredno hiter razvoj računalniške tehnologije, ki smo mu priča v 
zadnjem desetletju, nam je priskrbel dovolj hitra in zmogljiva orodja, da lahko zahtevne statistične postopke 
izvajamo v praksi. Tako je torej večina široko uporabnih računalniških orodij nastala v zadnjem desetletju. Nekaj 
teh orodij bomo opisali v nadaljevanju. Nekoliko več prostora bomo namenili le paketu Banff, ki ga trenutno 
uporabljamo tudi na SURS, druge programe (ki jih še vedno obravnavamo kot alternativne možnosti za 
prihodnost) pa bomo predstavili le v nekaj osnovnih potezah.  

8.1 Banff 
 
Banff je programsko orodje, ki so ga razvili na kanadski statistiki za avtomatsko urejanje in vstavljanje podatkov. 
Orodje sestoji iz nabora devetih SAS procedur, ki jih lahko uporabljamo povsem samostojno ali pa v vezanem 
procesu in imajo povsem analogno sintakso kot »običajne« SAS procedure. Sistem je namenjen statistični 
obdelavi zveznih številskih spremenljivk, vse logične kontrole pa morajo biti podane v obliki linearnih enačb in 
neenačb. Uporabnik lahko izbere opcijo, ki dopušča tudi negativne vrednosti, izjemi sta le dve metodi v 
proceduri »proc outlier«, pri kateri morajo vhodni podatki biti obvezno pozitivni. Sledi kratek opis vseh devetih 
procedur; ta opis bo le vsebinski. Za sintakso z opisom možnih opcij je na voljo precej izčrpen uporabniški 
priročnik. 

8.1.1 Proc verifyedits – Opredelitev in analiza nabora kontrol 
 
Procedura »proc verifyedits« je namenjena analizi samega sistema kontrol, brez povezave s konkretnimi 
podatki, torej so vhod v proceduro samo kontrole, in ne podatki. Banff »sprejema« kontrole, ki so podane v 
obliki linearnih enakosti ali neenakosti:  

bxaxaxa nn  2211  
 

bxaxaxa nn  2211  
 
Pri tem je treba poudariti, da je sistem precej fleksibilen in da so lahko členi povsem poljubno »razmetani« na 
levi ali desni strani (ne)enakosti.  Kontrole tudi lahko podamo v obliki, ki podaja napačen (kontrola napake), ali v 
obliki, ki podaja pravilen zapis (kontrola pravilnosti). Privzeta je opcija kontrole pravilnosti, če želimo kontrolo 
podati v obliki, ki specificira napačen zapis, moramo to eksplicitno podati. Vsi rezultati analize nabora kontrol se 
izpišejo v okno OUTPUT vmesnika.  

 
Procedura »proc verifyedits« omogoča:  

 
 Iskanje skritih enakosti.  

Primer: Neenakosti 121  XX  in 121  XX  sta s formalno matematičnega vidika povsem 

enakovredni enakosti  121  XX . Taka skrita enakost nam lahko nakazuje, da je nekje v definiciji kontrol 

napaka, ali pa da lahko neenakosti enostavno nadomestimo z enakostjo in tako poenostavimo sistem 
kontrol. 

 Iskanje odvečnih kontrol. 

Primer: V sistemu kontrol 10X   in 20X  je druga kontrola očitno odvečna, saj v sistem ne prinaša 

nobene nove informacije. 
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 Iskanje neskladij v naboru kontrol 

Primer: Kontroli 5X  in 10X sta si očitno nasprotujoči. Banff v tem primeru v okno OUTPUT izpiše:  
 

 
INEQUALITY EDIT: '0' makes the set of edits inconsistent. 
 
SET OF INCONSISTENT EDITS 
 
0 X  <= 5 
 
1 - X  <= -10 

 
 

 Določitev zgornje in spodnje meje območja sprejema, če je ta eksplicitno izračunljiva. 

Primer: Če bi recimo v proceduro vnesli samo eno kontrolo 2X , bi dobili izpis:  
 
VARIABLE BOUNDS 
 
Variable Name                   Lower                 Upper 
---------------------               -------------              ----------- 
         X                                  2                    *****               UNBOUNDED 
 

Znak ***** tu nastopa kot oznaka za neomejenost. 

 

8.1.2 Proc editstats – Analiza kontrole podatkov 

 
Procedura poveže definiran nabor logičnih kontrol z naborom podatkov, za vsak zapis preveri pravilnost ali 
napačnost ter izpiše tabele, v katerih so podana glavna »zbirna« dognanja o pravilnosti naših podatkov. 
 
V oknu OUTPUT se po izvedbi zgornje procedure izpiše kar nekaj tabel, mi pa predstavljamo dve, recimo 
najpomembnejši. Najprej je tu statistika »padlih« enot za vsako kontrolo. Spodaj je izpis treh kontrol na nekem 
hipotetičnem naboru podatkov.  
 

EDIT SUMMARY STATISTICS 
------------------------------------------------ 

TABLE 1-1 
COUNTS OF RECORDS THAT PASSED, MISSED AND FAILED FOR EACH EDIT 

 

EDIT 
RECORDS 

MISSED 
RECORDS 
PASSED 

RECORDS 
FAILED 

3 7 0 0 

1 5 0 2 

2 5 0 2 

 
V drugi tabeli je predstavljena statistika preverjanja pravilnosti na celotnem naboru kontrol, torej število zapisov, 
ki zadoščajo vsem kontrolam ter zapisov, ki so »padli« vsaj pri eni kontroli. 
 

EDIT SUMMARY STATISTICS 

------------------------------------------------ 

TABLE 1-3 
OVERALL COUNTS OF RECORDS THAT PASSED, MISSED AND FAILED 

 

RECORDS 
PASSED 

RECORDS 
MISSED 

RECORDS 
FAILED 

TOTAL    

4 0 3 7 
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Ob tem samo še pojasnilo, da kategorija »RECORDS MISSED» predstavlja enote, za katere v katerem od polj, 
ki so vključena v nabor kontrol, manjka vrednost.  
 

8.1.3 Proc outlier – Iskanje osamelcev 
 
Namen procedure je iskanje ekstremnih vrednosti (osamelcev) z uporabo posplošene »Hidiroglou-Berthelot« 
metode, ki smo jo opisali v razdelku 3.3. Postopek išče in označuje dve vrsti ekstremnih vrednosti. Prva vrsta, 
označena z oznako »Outlier Detection Imputation« (ODI), označuje vrednosti, ki izstopajo v taki meri, da jih 
lahko štejemo za napačne in jih je treba v poznejši fazi nadomestiti z vstavljeno vrednostjo. Druga vrsta, 
označena z »Outlier Detection Exclusion« (ODE), sestavlja kategorijo ekstremnih vrednosti, ki sicer ne izstopa 
tako izrazito kot prva kategorija in naj se pozneje v procesu ne bi popravljala, vendar pa morda teh vrednosti ne 
bi želeli vključiti v nabor darovalcev ali pa v izračun statistik (npr. povprečij, deležev). 
 
Na voljo so tri različne metode za odkrivanje osamelcev. V angleškem originalu so te metode poimenovane kot 
»current, ratio and historical trend«, mi pa jih bomo za uporabo v tem priročniku prevedli takole: metoda tekočih 
vrednosti,  metoda razmerij, metoda zgodovinskih razmerij.   
 
Metoda tekočih vrednosti uporablja pri določitvi ekstremnih vrednosti samo podatke obravnavane 
spremenljivke iz tekočega obdobja. Na podlagi teh podatkov se najprej izračunajo mediana (Me) ter prvi (Q1) in 
tretji kvartil (Q3), nato pa še nekoliko transformirani kvartilni razmiki, definirani z naslednjimi formulami:  

)*,1Max(1 MeAQMedQ 
 

)*,3Max(3 MeAQMedQ 
. 

Namen parametra A  je preprečiti »čudne« rezultate takrat, kadar je vrednost 1QM EE   ali  MQ EE 3  zelo 

majhna, torej takrat, kadar so vrednosti zgoščene okoli mediane. Vrednost parametra je običajno zelo majhna, 

na primer 0,05. Glede na dodatne parametre IC  in EC , se v naslednjem koraku določijo meje intervalov za 

vrednosti ODI in ODE:  
 

ODI:  








     

ali   

  3

  1

QIi

QIi

dCMex

dCMex
ali 

 

ODE:  








     

ali   

  3  3

  1  1

QEiQE

QEiQE

dCMexdCMe

dCMexdCMe
 ali 

 
Vrednosti, ki zadoščajo »pogoju ODI«, se v izhodni datoteki označijo z oznako »FTI«, oznaka »FTE« pa pripada 
vrednostim, ki zadoščajo »pogoju ODE«.   
  
Metoda razmerij uporablja poleg vrednosti obravnavane spremenljivke (npr. X) še vrednosti neke pomožne 
spremenljivke (Y). Meje za ekstremne vrednosti se tu določijo na podlagi razmerij osnovne in pomožne 

spremenljivke. Postopek najprej izračuna vrednost razmerja 

i

i
i
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x
r   za vsako enoto. Nato sledita dve 
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Parameter U je število iz intervala  1,0  in predstavlja vpliv velikosti absolutne vrednosti v transformaciji. 

Običajno namreč želimo, da je enotam z večjimi absolutnimi vrednostmi spremenljivke X  dana tudi večja 

pomembnost v analizi porazdelitvi razmerij. Čim večji je U , tem večji je torej vpliv absolutne vrednosti v 

porazdelitvi iE . Če je 0U , je ii sE   in ostanemo pri relativnih spremembah.  

 

Od tu naprej je postopek povsem analogen prej opisanim postopkom, le da so vrednosti Me , 1Q , 2Q , 1Qd  in 

2Qd  določene glede na porazdelitev  ie .  

 
Metoda zgodovinskih razmerij je postopkovno povsem enaka zgoraj predstavljeni metodi razmerij, le da vlogo 

pomožne spremenljivke zdaj prevzame spremenljivka X  iz preteklega obdobja (npr. preteklega meseca). 

Najbrž ni treba posebej poudarjati, da je ta metoda primerna le za periodična raziskovanja. Če je torej X(t)  

vrednost spremenljivke X  v tekočem,  1)-X(t  pa vrednost v preteklem obdobju, lahko za vsako enoto i , za 

katero je  01)-X(t  , izračunamo razmerje 
)1(

)(




tX

tX
r

i

i
i . Od tu naprej je postopek enak kot pri metodi 

razmerij. 

 

8.1.4 Proc errorloc  − Lokalizacija napake 
 
Namen procedure je, glede na podan sistem kontrol, določiti tiste spremenljivke v »padlih« zapisih, ki jim bomo 
v nadaljevanju urejanja vstavili podatke. Gre v bistvu za lokalizacijo napake kot del Fellegi-Holtovega pristopa, 
ki smo ga opisali v razdelku 3.1 in katerega osnovno pravilo je, da vedno vstavimo (popravimo) najmanjše 
mogoče število spremenljivk. Če je recimo na izbiro, ali spremeniti dve spremenljivki za 10 % ali pa spremeniti 
eno za 50 %, bo postopek izbral drugo možnost.  
 

8.1.5 Proc deterministic −Vstavljanje enolično določenih vrednosti 

 
S proceduro prehajamo v zadnjo fazo avtomatskega urejanja podatkov. Če smo v prvem delu postopka 
analizirali nabor kontrol, odstranili »škodljiv vpliv« odvečnih in nekonsistentnih kontrol, ga dopolnili z izpeljanimi 
kontrolami in nato v drugem delu s postopkom lokalizacije napake določili »napačne« podatke, namesto katerih 
bo treba znova vstaviti podatke, se v tej fazi izvede prvo vstavljanje. Procedura za vsak zapis, v katerem je 
treba izvesti vsaj eno vstavljanje, ugotavlja, ali je vrednost kake od spremenljivk, za katero naj bi vstavili nove 
vrednosti, enolično določena že s samim naborom kontrol. Drugače povedano: ugotavlja se, ali je pri kaki 
spremenljivki spodnja meja enaka zgornji meji območja sprejema. 
 
V realnih primerih (in to še posebej pri zveznih spremenljivkah) je enolično določena vrednost spremenljivke 
precejšnja redkost. Vendar pa je vseeno vredno podatke preveriti in jih po potrebi vstaviti tudi s to proceduro, 
saj za take primere ni mogoče vstaviti podatkov z drugimi »Banff metodami«. 

 

8.1.6 Proc donor imputation − Vstavljanje z uporabo darovalca 
 
Procedura za vstavljanje vrednosti (s prej opisanimi procedurami) določenih spremenljivk uporablja nekoliko 
razširjeno in posplošeno metodo notranjega darovalca, opisano v razdelku 6.3. Celoten postopek z vsemi 
mogočimi parametrizacijami je precej kompleksen, zato bomo tu le okvirno opisali posamezne korake izvedbe: 

 priprava na vstavljanje 
Tu gre predvsem za »delo« na uporabnikovi strani, in sicer mora parametrizirati proceduro tako, da bodo 
rezultati ustrezali njegovim željam in potrebam. Določiti moramo, ali kot darovalce dovolimo predhodno 
vstavljene podatke, pri čemer se podatki, vstavljeni s proceduro »proc deterministic«, v vsakem primeru 
obravnavajo kot originalni podatki. Poleg tega lahko določimo še morebitne dodatne enote, ki naj bi jih 
izključili iz nabora darovalcev. Ena od opcij tudi omogoča, da vnaprej določimo spodnjo mejo za delež ali 
število potencialnih darovalcev, ki morajo biti na voljo, da se procedura sploh izvede. Če ta pogoj ne bo 
izpolnjen, se bo izpisalo ustrezno sporočilo. 
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 iskanje spremenljivk ujemanja  
Namen tega dela postopka je določiti za vsakega prejemnika eno ali več spremenljivk ujemanja, ki se bodo 
pozneje v postopku uporabile pri računanju razdalje do potencialnih darovalcev. V tem delu določene 
spremenljivke ujemanja se pozneje združijo z obveznimi spremenljivkami ujemanja, ki jih določi uporabnik. 
Priporočljivo je, da se  pred izvajanjem procedure zagotovi, da so vse spremenljivke, ki se bodo pozneje 
uporabile ali kot obvezne spremenljivke ujemanja ali kot (potencialne) spremenljivke ujemanja, že urejene. 
Drugače lahko določitev najbližjega soseda temelji na vrednostih, ki se v postopkih tudi same spreminjajo. 
Postopek iskanja spremenljivk ujemanja je »tehnično« precej zahteven, zato ga na tem mestu ne bomo 
podrobno opisovali, omenimo le, da temelji izključno na naboru kontrol (ne gre recimo za uporabo 
korelacijskega koeficienta).  

 transformacija spremenljivk ujemanja 
V tem delu postopka se vse vrednosti za vse spremenljivke, ki so bile za vsaj enega prejemnika določene 
kot spremenljivke ujemanja, transformirajo tako, da se izniči vpliv različnih obsegov vrednosti. Rezultat tega 
dela postopka je, da so pozneje pri izračunu razdalje vse spremenljivke ujemanja enakovredne. 
Transformacija poteka z normiranjem ranga vrednosti, končne transformirane vrednosti pa so enakomerno 
porazdeljene na intervalu [0,1]; to pomeni, da se s tako transformacijo izniči tudi vpliv ekstremnih vrednosti. 

V tem delu procedure se izračunajo tudi razdalje do potencialnih darovalcev. Banff uporablja normo 
L  za 

izračun razdalje med dvema enotama. Če sta ),...,,( 21 nxxx  in ),...,,( 21 nyyy  dve enoti s 

transformiranimi spremenljivkami ujemanja, je razdalja definirana kot:   

|)||,...,||,max(| 2211 nn yxyxyxd 
 

 izvedba vstavljanja 
V zadnjem delu postopka se za vsakega prejemnika poišče s posebnim postopkom – glede na predhodno 
izračunane razdalje –  ustrezni darovalec. Iskanje ustreznega darovalca poteka v dveh fazah. V prvi se 

določi nabor vseh enot, ki zadoščajo pogojem končnih kontrol
16

, nato pa v drugi fazi v tem naboru enot 

poiščemo tistega za najmanjšo 
L  razdaljo. Opis praktične izvedbe tega postopka je precej zahteven, in ga 

bomo zato tu preskočili, omenimo le, da postopek temelji na postavitvi nabora darovalcev v posebno 
drevesno strukturo.  
 

8.1.7 Proc estimator – Vstavljanje vrednosti posamezne spremenljivke 
 
Procedura je namenjena vstavljanju vrednosti posamezne spremenljivke z uporabo ene od dvajsetih že 
vgrajenih metod, uporabnik pa ima možnost, da  tudi sam definira svoj lasten postopek. Ker se postopek izvaja 
neodvisno za vsako spremenljivko, ni nobenega zagotovila, da bodo  vstavljene vrednosti zadoščale 
določenemu naboru logičnih kontrol. Če hočemo zagotoviti »čiste« podatke, je pač treba podatke po vstavljanju 
»podvreči«  postopkom, ki smo jih opisali v prejšnjih razdelkih.  
 
V Banff vgrajene metode vstavljanja lahko v grobem razdelimo v dve skupini, ki ju bomo tu v priložnostnem 
prevodu imenovali metode statističnih cenilk (»estimaton functions«) in metode regresije (»regression 
estimators«). V skupino statističnih cenilk se uvrščajo metode, pri katerih je vstavljena vrednost rezultat 
matematičnih operacij, dobljen iz tekočih ali zgodovinskih podatkov »vstavljene enote« in tekočih ali 
zgodovinskih povprečij celotnega nabora podatkov. Metode linearne regresije so metode, pri katerih v različnih 
izvedbah uporabljamo linearni regresijski model. Neodvisne spremenljivke v modelu so lahko iz tekočega ali iz 
preteklih obdobij

17
. 

 

                    
16

  Kontrole, ki jim morajo enote zadoščati po izhodu iz procedure. 
17

  Večino metod, ki jih lahko uporabljamo v okviru te procedure, lahko uvrstimo v eno od skupin, opisanih v poglavju 5.  
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8.1.8 Proc prorate − Prerazdelitev sumandov (seštevancev) 

Procedura za vsak zapis preverja veljavnost predpisane vsote yxxx  321 ... . Če enakost za določen 

zapis ne velja, procedura s popravki poskrbi, da se enakost spet vzpostavi. Tu uporabljeni postopek (drugače 
kot npr. Felegi-Holtov pristop) spreminja vse spremenljivke v vsoti. No, v resnici ima uporabnik možnost izbire: 
lahko se popravljajo samo že prej vstavljene vrednosti, lahko samo sporočeni podatki ali pa preprosto vsi 
podatki na levi strani vsote. Vsekakor pa gre za drug koncept kot pri pristopu minimalne spremembe, pri 
katerem se trudimo ohraniti vrednosti čim večjega števila spremenljivk. V osnovni izvedbi algoritma (brez 
uporabe uteži ali kake druge dodatne opcije) postopek poteka v dveh korakih, in sicer:   

Če za enoto i  velja hhhh yxxx  321 ... , se vsak sumand na levi strani popravi po formuli  

 





hm

j

hj

h
hi

x

y
x

1

'

 
V drugem koraku je treba poskrbeti še za morebiten problem zaokroževanja. Za zagotavljanje želene enakosti 
je namreč običajno potrebno precejšnje število decimalnih mest pri sumandih, mi pa bi recimo radi še vedno 
imeli podatke z manjšim številom decimalnih mest. Procedura zato s posebnim postopkom poskrbi, da kljub 
zaokroževanju na določeno število decimalnih mest, enakost še vedno velja. 
 

8.1.9 Proc massimputation − Celostno vstavljanje podatkov 
 
Postopek vstavljanja običajno uporabljamo v izvedbi statističnega raziskovanja takrat, kadar moramo del zapisa 
(eno ali več spremenljivk) zaradi manjkajočih spremenljivk ali zaradi napačnih vrednosti na novo oceniti. Pri teh 
primerih običajno za neki zapis ne vemo vnaprej, katere spremenljivke bi bilo treba vstaviti, ampak je to odvisno 
od manjkajoče vrednosti ali pa postopka lokalizacije napake. V drugih primerih bi na primer za neki del 
populacije radi ocenili podatke kar za  fiksen del zapisa (iste, fiksne spremenljivke za cel nabor enot). Tak 
postopek bomo imenovali celostno vstavljanje podatkov (ang. »mass imputation«). 
 
Za izvajanje procedure sta ključna dva podatka. Prvi je podatek o naboru spremenljivk, za katere naj bi vstavili 
vrednosti; ta podatek podamo z opcijo MUSTIMPUTE. Postopek bo vstavil vrednosti pri tistih enotah, pri katerih 
manjkajo vrednost za celoten nabor podanih spremenljivk. Drugi podatek – v proceduro ga podamo z opcijo 
MUSTMATCH – je podatek o tem, pri katerih spremenljivkah naj postopek išče najprimernejšega darovalca. 
Postopek namreč vstavlja podatke po metodi, ki je podobna prej opisanem postopku pri proceduri 
»donorimput«, a z eno bistveno razliko: tokrat namreč ne iščemo darovalca, ki bi zadoščal nekemu naboru 
kontrol, ampak gre preprosto samo za iskanje najpodobnejše enote. Urejanje podatkov mora biti izvedeno že v 
prejšnjih fazah. Opcija MUSTMATCH je v resnici neobvezna. Če te opcije ne podamo, bo izbor darovalca 
potekal povsem slučajno.   
 

8.2 Odprtokodni program R 
 
R je odprtokodno programsko orodje za statistično obdelavo in prikaz podatkov. Je prosto dostopna različica 
statističnega paketa S, ki so ga razvili v institutu Bell Laboratories. Odprtokodni sistem pomeni, da gre za 
programe, za katere ne veljajo stroge licenčne omejitve glede kopiranja, spreminjanja kode in nadaljnjega 
razmnoževanja. Osnovni pogoj takega sistema je, da imajo uporabniki dostop do izvorne kode in lahko tudi 
sami dopolnjujejo in izpolnjujejo že obstoječe funkcionalnosti, nato pa te izboljšave spet ponudijo drugim 
uporabnikom. Programsko orodje R se tako nadgrajuje z delom svojih uporabnikov oziroma s prispevki vse 
širše R-skupnosti

18
. Osnovno arhitekturo R sestavljajo osnovni paket (»base distribution«), ki ga »pridobimo« s 

prvo namestitvijo, in cela množica dodatnih paketov (ang. »packages«), ki si jih moramo dodatno namestiti. 
Prav nabor teh paketov večinoma nastaja pri vse številnejših »zunanjih razvijalcih«. Trenutno obstaja že več kot 
4000 takih paketov, ki si jih glede na svoje potrebe lahko namestimo. 
 

                    
18

  Seveda je treba poudariti, da dodajanje dodatnih paketov v R ni zares povsem prosto odprto. Še vedno obstaja osnovna ekipa 
razvijalcev, ki skrbi za to, da je vsak novi paket pregledan in potrjen. 
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Večina zares uporabnih paketov za statistično urejanje podatkov je nastala v zadnjih treh letih. V nadaljevanju 
bomo okvirno opisali enega izmed teh paketov, druge bomo le našteli. Zahtevnejši bralec lahko podroben  opis 
vseh paketov za urejanje podatkov poišče v obširni in podrobni R-dokumentaciji.  
 

 Paket editrules 
Gre za paket, ki omogoča analizo podanega nabora kontrol ter lokalizacijo napake na podlagi »Felegi-
Holtovega« načela. Njegova prednost v primerjavi z Banff proceduro »verifyedits« je predvsem v tem, da tu 
lahko vključimo kontrole, ki vsebujejo tako numerične kot tudi kategorične spremenljivke.  
 
1. primer: Vzemimo testni primer podatkov z dvema numeričnima (X, Y) in eno znakovno (C) spremenljivko, 
s podatki, kot so prikazani v spodnji tabeli. 

 
Tabela 8.1: Podatki za 1. primer 

X Y C 

150 10 M 

15 14 F 

3 6 M 

25 25 M 

 
Za ta nabor podatkov definiramo naslednje kontrole (kontrole tu določajo pravilnost zapisa), ki jih v »R-
sintaksi« zapišemo takole:  
 
X>Y 
if (C=='M') X<Y+100 
if (C=='F') X>Y-10 
 
Če so podatki zapisani v datoteki CSV, kontrole pa v navadni tekstni datoteki, sta ukaza za branje podatkov 
ter kontrol v R naslednja:  
 
>D<-read.csv('pot/podatki.txt',header=TRUE,sep=';') 
>E<-editfile('pot/kontrole.txt', type = "all") 
 
Opcija  type = "all" pove, da nastopajo kontrole, ki vključujejo oba tipa spremenljivk.  
R najprej nekoliko »predela« kontrole. Če izpišemo matriko E, dobimo na ekran:  
 
Data model: 
dat3 : C %in% c('F', 'M')  
 
Edit set: 
num1 : Y < X 
mix2 : if( Y + 100 <= X ) C != 'M' 
mix3 : if( X + 10 <= Y ) C != 'F' 
 
Z naslednjim ukazom lahko preverimo, kateri zapisi ne zadoščajo pogojem kontrol. 
 
>violatedEdits(E,D) 
 
Rezultat:  

edit 
   record  num1  dat3  mix2  mix3 
1 FALSE FALSE  TRUE FALSE 
2 FALSE FALSEFALSEFALSE 
3  TRUE FALSE FALSEFALSE 
4  TRUE FALSE FALSEFALSE 

 
Oznaka TRUE tu pomeni, da zapis ne zadošča pogojem kontrole.  
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Lokalizacija napak se izvede z naslednjim ukazom: 
 
>localizeErrors(E,D)  
 
Rezultat:  
 

Values to adapt: 
      X     Y     C 
1 FALSE FALSEFALSE 
2 FALSE FALSEFALSE 
3  TRUE FALSE FALSE 
4 FALSE  TRUE FALSE 

 
V postopku vstavljanja podatkov bo torej pri tretjem zapisu treba ustrezno popraviti vrednost spremenljivke 
X, pri četrtem zapisu pa vrednost spremenljivke Y.  
 
2. primer: Paket »editrules« omogoča tudi grafični prikaz kontrol in spremenljivk, ki te kontrole vsebujejo. 
Recimo, da imamo za neke hipotetične podatke naslednje logične kontrole: 
 

X>Y 
Z>Y+5 
X<Z1+100 
Y>Z1-10 
M==X+Z1 

 
R jih »preoblikuje« v standardno obliko:  
 

Edit rules: 
num1 : Y < X  
num2 : Y + 5 < Z  
num3 : X < Z1 + 100  
num4 : Z1 < Y + 10  
num5 : M == X + Z1   

 
Grafični prikaz dobimo z naslednjim ukazom:  
 
>plots(E)  
 
Rezultat je prikazan na spodnji sliki. 
 
Slika 8.1: Grafični prikaz logičnih kontrol 
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 Paket SeleMix. Paket za odkrivanje osamelcev in napak z visokim vplivom z uporabo modela latentnih 
spremenljivk.  

 Paket VIM. Paket za vizualizacijo manjkajočih ali vstavljenih vrednosti. Paket naj bi bil orodje za lažje 
(grafično) določanje mehanizma neodgovora 

 Paket deducorrect. Paket za popravljanje napak, kot so tipkarske napake, napake zaradi zaokrožanja 
ali napake zaradi predznaka.  

 Paket imputation. Vstavljanje podatkov z naslednjimi metodami: 
o iterativna metoda vstavljanja SVN  
o Iterativna metoda vstavljanja SVT  
o kNN-metoda vstavljanja  

 

8.3 Druga računalniška orodja za urejanje 
 
Poleg prej opisanih dveh programskih orodij, ki sta glede na uporabo verjetno najbolj razširjeni, obstaja še kar 
nekaj računalniških aplikacij, ki so namenjene predvsem selektivnemu in avtomatskemu urejanju. Razvoj teh 
orodij poteka predvsem znotraj statističnih uradov in univerz, zaradi česar je tudi njihova funkcionalnost 
pretežno prilagojena specifiki potreb teh institucij. V nadaljevanju navajamo in podajamo zgolj zelo kratek opis 
za nekaj od teh orodij.   

 TEIDE
19 

je kratica za program za avtomatsko urejanje podatkov, ki so ga razvili na univerzi Tenerife. 
Omogoča avtomatsko urejanje in vstavljanje za numerične, kategorične in kombinirane podatke. 
Program preverja ustreznost in konsistentnost logičnih kontrol, preverja logično veljavnost posameznih 
zapisov ter izvaja avtomatske popravke pri enotah, ki »padejo« pri kontrolah. Lokalizacija napake 
poteka na podlagi Fellegi-Holtovega pristopa, za vstavljanje podatkov pa uporablja kombinacijo metode 
notranjega darovalca in vstavljanja s postopki regresije. Aplikacija je bila razvita v programskem jeziku 
C++, lahko se uporablja kot samostojno orodje in je zgrajena na odprtokodnem principu.  

 SLICE je programsko orodje za avtomatizirane postopke urejanja in vstavljanja, ki so ga razvili na 
Statističnem uradu Nizozemske (CBS). Uporablja se lahko za numerične, kategorične ter kombinirane 
podatke. Celoten program sestoji iz več modulov, ki so »zadolženi« za različne faze urejanja in 
vstavljanja (npr. analiza kontrol, lokalizacija napake, vstavljanje podatkov) in jih lahko uporabljamo 
samostojno. Tu se vstavljanje ne izvaja z interaktivnim upoštevanjem logičnih kontrol kot pri nekaterih 
prej opisanih pristopih, ampak se v prvem koraku izvede brez upoštevanja logičnih kontrol, v 
naslednjem koraku pa poseben modul prilagodi za neustrezno vstavljene vrednosti

20
, da so na koncu 

vse vrednosti znotraj območja sprejema.  

 CANCEIS
21

 je programsko orodje, ki so ga razvili na Statističnem uradu Kanade (Stat Canada) za 
urejanje in vstavljanja popisnih podatkov. Lahko ga uporabljamo za kombinacijo numeričnih in 
kategoričnih spremenljivk, za fazo lokalizacije napak pa uporablja »NIM-pristop«, ki smo ga na kratko 
opisali v razdelku  3.2. Orodje je bilo razvito z uporabo programskih jezikov C# in .NET Framework 4.0. 
Aplikacija je bila sicer razvita za potrebe kanadskega popisa prebivalstva, vendar pa ga je za potrebe 
popisa uspešno uporabilo tudi že kar nekaj drugih statističnih uradov. Orodje je v svoji osnovni različici 
prosto dostopno.  

 SELEKT je programsko orodje, ki so ga razvili na Statističnem uradu Švedske (Statistics Sweden) in je 
namenjeno podpori selektivnemu urejanju podatkov. Glavna funkcionalnost je torej izračun različnih 
oblik funkcij pomembnosti. Aplikacija je bila razvita v programskem okolju SAS. Gre za nabor SAS-
makrojev, ki jih moramo primerno parametrizirati in njihove funkcionalnosti ustrezno vključiti v statistični 
proces. SELEKT je sicer povsem prosto dostopna aplikacija.  

 

                    
19

  Teide je sicer vulkan na Tenerifu, tudi najvišja gora v Španiji (3718 m), TEIDE pa je (v španščini) kratica za »Técnicas de Edición e 
Imputación de Datos Estadísticos«, kar v prostem prevodu pomeni »Postopki  za urejanje in vstavljanje statističnih podatkov«. 

20
  Vrednosti, ki povzročijo, da enota »pade« na kateri od logičnih kontrol 

21
  CANCEIS –Canadian Census Edit and Imputation System 
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9. UREJANJE PODATKOV NA SURS 

 
Čeprav se je pri urejanju podatkov na SURS v zadnjih letih zgodilo precej sprememb, pa je na tem področju 
gotovo še vedno ogromno možnosti za racionalizacijo in povečanje učinkovitosti. Dejstvo je, da  urejanje 
podatkov v veliki večini raziskovanj še vedno poteka s »klasičnimi« metodami tako imenovanega »ročnega« 
urejanja. Z ročnim urejanjem tu mislimo na postopke, s katerimi podatke  po fazi izvajanja logičnih kontrol, ki 
nam določijo potencialno napačne zapise, preverimo v ponovnem (običajno telefonskem) stiku s poročevalsko 
enoto. Táko urejanje pride v poštev predvsem pri raziskovanjih, v katerih se podatki pridobijo od izbranih enot  s 
samoizpolnjevanjem tiskanega vprašalnika, ki ga izbrane enote pošljejo na SURS po pošti.    
 
Ker verjamemo, da bodo klasično, ročno urejanje podatkov v prihodnosti postopno zamenjale naprednejše 
metode, povezane tudi s postopnim uvajanjem elektronskega poročanja (to tako ali tako zahteva, da se urejanja 
podatkov lotimo drugače), bomo v nadaljevanju obravnavali predvsem tiste postopke na SURS, ki vsebujejo 
vsaj delno avtomatizirano urejanje podatkov.  Predstavili bomo nekaj raziskovanj, v katerih smo klasično 
urejanje podatkov že nadgradili s postopki (vsaj delno) avtomatskega urejanja podatkov, predvsem z 
implementacijo v prejšnjih razdelkih opisanih teoretskih metod.   
 
Preden se lotimo konkretnih opisov že obstoječih postopkov, dodajmo še nekaj splošnih opomb v zvezi z 
uvajanjem postopkov avtomatskega urejanja. Predvsem se je treba zavedati, da popolnoma avtomatizirani 
postopki, v katerih z ustreznimi računalniškimi programi dvomljive vrednosti ne samo zaznavamo, ampak tudi 
popravljamo, na splošno ne zagotavljajo pravilnosti, ampak le sprejemljivost končnih podatkov. V kolikšni meri 
se kategorija sprejemljivosti ujema s kategorijo pravilnosti, pa je predvsem odvisno od ustreznosti in 
učinkovitosti nabora logičnih kontrol, ki ga uporabljamo za določanje dvomljivih vrednosti. Zaradi tega je pri 
avtomatskem urejanju podatkov še posebno pomembno, da  skrbno načrtujemo in v kasnejši fazi tudi redno 
testiramo ustreznost uporabljenega sistema logičnih kontrol.  
 
Še en vidik avtomatskega urejanja moramo omeniti, in sicer tako imenovani sindrom črne škatle: to pomeni, da 
izvajalci izvajajo avtomatizirane statistične postopke, nimajo pa podrobnega vpogleda v to, kaj se v samem 
postopku dogaja. Zaradi tega je pomembno, da pri načrtovanju takih postopkov v sistemu predvidimo tudi 
avtomatiziran sistem izračuna nekaterih kazalnikov, ki izvajalcu ponujajo vsaj delni vpogled v dogajanje v 
postopkih izvajanja avtomatskih popravkov. V postopku naj bi se tako izračunavali predvsem nekateri enostavni 
kazalniki, na primer število popravkov pri vsaki spremenljivki, relativna sprememba nekaterih statističnih mer 
(vsota, povprečje, mediana …) zaradi popravkov ali pa relativni vpliv popravkov na ključne statistike

22
.  

 
V nadaljevanju bomo opisali postopke urejanja podatkov pri  treh konkretnih raziskovanjih, pri katerih smo v 
zadnjih letih uvedli postopke (vsaj delno) avtomatiziranega postopka urejanja podatkov. Dve izmed opisanih 
raziskovanj uvrščamo med kratkoročna poslovna raziskovanja, zadnje pa med raziskovanja oseb  in 
gospodinjstev. 
 

9.1 Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah (ZAP/M) 
 
Raziskovanje Mesečno poročilo o plačah in zaposlenih osebah (ZAP/M) je najobsežnejše mesečno poslovno 
raziskovanje;  vanj je trenutno vključeno približno 50.000 podjetij in njihovih enot v sestavi. Z raziskovanjem 
zbiramo podatke o izplačanih plačah, o različnih dodatkih plači ter o številu oseb, ki so prejele plačo oziroma 
dodatke. Najpomembnejši podatek, ki ga na podlagi podatkov iz tega raziskovanja izračunavamo in objavljamo, 
je podatek o povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji. 
 
V letu 2004 je bilo raziskovanje deležno temeljite prenove, ne toliko po vsebinski kot po izvedbeni plati. 
Najpomembnejša sprememba glede na pretekla leta je bila v tem, da je fazo zbiranja in kontrole podatkov 
prevzela Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki podatke zbere prek 
posebne spletne aplikacije. Na Statističnem uradu še vedno določimo seznam enot, ki predstavlja ciljno 
populacijo, v naši pristojnosti pa je tudi celoten statistični proces obdelave ter tabelacije rezultatov. AJPES ima v 
svoji aplikaciji vgrajenih precej logičnih kontrol, vseeno pa ne pričakujemo, da bodo prispeli podatki povsem čisti 
in brez napak. Zaradi tega vse podatke še enkrat kontroliramo. Sicer je večina kontrol enaka kontrolam, ki so 
vgrajene v elektronski vprašalnik, dodane so le statistične kontrole porazdelitev razmerij glede na podatke iz 
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  Relativni vpliv na statistike v praksi najlažje izračunamo tako, da agegiramo podatke pred postopkom avtomatskega urejanja podatkov in 
po njem in nato primerjamo rezultate.  
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preteklega meseca po H-B-metodi (ta je bila opisana v razdelku 3.3). Za podatke enot, pri katerih postopek 
zazna napako, ne izvajamo ročnega urejanja, saj podatkov ne moremo več preveriti v ponovnem stiku z 
enoto

23
. Potrebni popravki se tako izvedejo s posebno računalniško aplikacijo, ki temelji na v razdelku 3.1. 

opisani Felegi-Holtovi metodi.  
 
V celoten sistem avtomatskega urejanja podatkov je vgrajen tudi postopek obravnave neodgovora enote, ki je v 
bistvu prvi korak celotnega postopka. Čeprav že sam postopek vstavljanja v veliki meri zagotavlja logično 
pravilnost vstavljenih podatkov, se v nekaterih posebnih primerih lahko zgodi, da tudi vstavljena vrednost 
»pade« na naboru logičnih kontrol in jo je treba pozneje v postopku popraviti. To je tudi glavni razlog, da je 
vstavljanje manjkajočih podatkov povsem na začetku celotnega postopka. Celoten postopek je torej razdeljen 
na nekaj ločenih korakov, ki jih opisujemo v nadaljevanju:  

 vstavljanje manjkajočih vrednosti   
Problem neodgovora enote rešujemo s postopki vstavljanja podatkov predvsem zato, ker gre za periodično 
(mesečno) raziskovanje, v katerem lahko pri enotah, za katere imamo podatek iz preteklega meseca, 
uporabimo v postopkih vstavljanja ta podatek. Pri vseh spremenljivkah tako postopek vstavljanja poteka kot 
kombinacija metode zgodovinskih vrednosti (za enote, za katere obstaja podatek iz preteklega meseca) in 
metode povprečne vrednosti (za enote, za katere podatek iz preteklega meseca ne obstaja). Pri obeh 
metodah uporabimo tudi vrednost pomožne spremenljivke število zaposlenih, ki je mesečno na razpolago 
za vsako enoto v Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP).  

 odkrivanje ekstremnih vrednosti 
Odkrivanje ekstremnih vrednosti izvajamo z uporabo H-B-metode. Metode ne izvajamo direktno za 
sporočene  spremenljivke, ampak za dve izvedeni spremenljivki, in sicer: povprečna bruto plača na 
zaposlenega in povprečna neto plača na zaposlenega. Metoda tako določi enote, ki jim je vrednost podatka 
o povprečni bruto ali povprečni neto plači na zaposlenega preveč narasla ali preveč upadla glede na 
podatke iz preteklega meseca. V praktični izvedbi v tem koraku še ne določimo enot z ekstremnimi 
vrednostmi, ampak se vsaki posamezni enoti pripiše zgornja in spodnja meja za bruto in neto plačo; ali je ta 
meja presežena, pa se potem kontrolira v naslednjem koraku.  Poudarimo še, da kontrolo spremembe 
glede na pretekli mesec izvajamo samo za tiste enote, ki so v preteklem mesecu sporočile podatke. 
Kontrola sprememb glede na pretekli mesec za enote, ki smo jim v preteklem mesecu vstavili oceno, bi 
namreč lahko ustvarila veliko število »umetno« ustvarjenih ekstremnih vrednosti.  

 kontrola podatkov ter lokalizacija napake 
V tem koraku vse enote (tako tiste s sporočenimi kot tiste z vstavljenimi vrednostmi) kontroliramo s 
popolnim naborom logičnih kontrol (neposredne in izpeljane kontrole). V tem koraku se torej celoten nabor 
enot s podatki razdeli v dva dela: na enote, ki »padejo« pri vsaj eni kontroli (padle enote), in na enote, ki 
»preživijo« vse kontrole (»čiste enote«). V tem koraku  tudi za vse padle enote določimo minimalni nabor 
spremenljivk, ki jih je treba popraviti, da bodo po koncu postopka vrednosti spremenljivk znotraj območja 
sprejema.  

 vstavljanje podatkov 
Vse vrednosti pri padlih enotah, ki so bile označene v prejšnjem koraku, v zadnjem koraku na novo ocenimo 
s postopki vstavljanja podatkov. V tem primeru uporabimo kombinacijo metode zgodovinskih podatkov in 
metode najbližjega soseda. Razlog za drugačen pristop kot pri vstavljanju manjkajočih vrednosti je dejstvo, 
da je v veliki večini primerov treba popraviti le majhno število spremenljivk, večina vrednosti pa ostane 
nespremenjena, in to lahko s pridom izkoristimo pri iskanju najpodobnejše enote.  

 
Celoten postopek, ki je v svoji izvedbi precej zahteven, smo tu opisali le v grobih obrisih. Zahtevnejši bralec 
lahko podrobnejši opis postopka prebere v članku (Seljak in Špeh; 2004). Na spodnji sliki podajamo še 
shematičen prikaz celotnega postopka.  
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 Stik (komuniciranje) z enotami je izključno v rokah AJPES 
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Slika 9.1.: Shema postopka avtomatskega urejanja pri raziskovanju ZAP/M 

 
 
 
Kot smo že navedli, nam pravilno izvajanje F-H-metode zagotavlja, da bodo na koncu vsi zapisi izpolnjevali 
pogoje definiranih kontrol. Kljub temu je še vedno treba kontrolirati, kakšen vpliv imajo opisani postopki (tako 
postopki vstavljanja manjkajočih vrednosti kot postopki avtomatskega urejanja) na končne rezultate. Za ta 
namen izračunavamo v zadnji fazi kar nekaj kazalnikov kakovosti. Namen kazalnikov kakovosti je omogočiti 
vsebinskemu metodologu, da si na podlagi dobljenih vrednosti kazalnikov zagotovi pregled in kontrolo nad 
kakovostjo dobljenih rezultatov. Prav tako nam ti kazalniki omogočajo, da na podlagi izkazanih vrednosti 
zaznamo tiste točke v procesu, ki so »problematične« in vredne podrobnejše obravnave v prihodnosti. 
Pomembno je (še posebej pri kratkoročnih raziskovanjih), da so ti kazalniki na voljo hitro, saj je le tako 
omogočen dober pregled nad kakovostjo rezultatov še pred prvo objavo.   
 

9.2 Indeksi prihodka v storitvenih dejavnostih 
 
Statistika kratkoročnih kazalnikov, kot jo izvaja SURS, obsega tudi kratkoročno statistiko na področju storitvenih 
dejavnosti. Evropska uredba in amandma o kratkoročnih kazalnikih, ki urejata to področje, zahtevata hitre in 
zanesljive podatke o gibanju prihodka. To področje na SURS v zadnjih letih pokrivamo z dvema formalno 
ločenima raziskovanjema

24
, ki pa vsaj v fazi obdelave podatkov potekata povsem po istem postopku in ju zato v 

tem dokumentu obravnavamo kot enotno raziskovanje.  
 
Ker je raziskovanje predvsem za mala podjetja precejšnja mesečna obremenitev, smo v letu 2006 kot vir 
podatkov postopoma začeli uvajati podatke iz administrativnega vira. Glavni vir za ocenjevanje mesečnega 
gibanja prihodka so v zadnjih letih podatki, ki jih podjetja sporočajo Davčni upravi Republike Slovenije (v 
nadaljevanju DURS) za obračun davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). Od približno 1000 največjih 
poročevalskih enot pa podatke o doseženem prihodku v posameznem mesecu še vedno pridobimo s terenskim 
vprašalnikom. V statističnem procesu obdelave združimo podatke, dobljene s terena, z administrativnimi 
podatki. 
 
Dejstvo je, da se prihodek, ki ga ocenimo iz davčnih podatkov, metodološko ne ujema povsem s statistično 
definicijo prihodka, kot ga opredeljuje evropska uredba, vendar so študije izvedljivosti, ki so bile izvedene pred 
uvedbo novega vira, pokazale, da ti podatki skupaj s terenskimi podatki pri velikih enotah lahko povsem dobro 
služijo za oceno gibanja prihodka. Kljub temu pa v davčnih podatkih še vedno obstajajo nekatere (predvsem 
zelo visoke) vrednosti, ki v resnici ne odražajo prihodka od prodaje in lahko povzročijo bistveno pristranskost v 
oceni gibanja. Naloga postopkov urejanja je tako, da v čim večji možni meri zaznajo take vrednosti in jih 
ustrezno popravijo.  
 
Tudi pri tem raziskovanju opravimo v fazi urejanja podatkov tako vstavljanje manjkajočih podatkov kot tudi 
popravke zaradi zaznanih napačnih (sumljivih) vrednosti, vendar je zaporedje postopkov nekoliko drugačno od 
prej opisanega ravnanja v raziskovanju ZAP/M. Tu se najprej izpelje iskanje sumljivih, ekstremnih vrednosti z 
uporabo H-B-metode, odkriti osamelci se ustrezno označijo, nato pa v drugem koraku postopka vstavimo po 
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  Raziskovanje z oznako TRG/M, ki pokriva področje trgovine na drobno, ter raziskovanje z oznako STOR/M, ki pokriva druge storitvene 
dejavnosti. Razlog, da ju še vedno obravnavamo kot ločeni raziskovanji, je predvsem v tem, da ima raziskovanje TRG/M nekoliko 
drugačne zahteve glede pravočasnosti objavljanja rezultatov.  
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enotni metodologiji podatke tako za manjkajoče vrednosti kot tudi za prej zaznane ekstremne vrednosti. Sledi 
nekaj dodatnih podrobnosti o obeh korakih izvedbe.  
 

 Zaznavanje ekstremnih vrednosti. Namen postopka je zaznati enote, katerih prihodek bistveno 
odstopa glede na prihodek iz preteklega mesca. Drugače povedano: iščemo ekstremne vrednosti 
mesečne rasti prihodka, ki lahko posledično bistveno vplivajo na oceno indeksa. Postopek tudi tu temelji 
na H-B-metodi, vendar jo je zaradi pomembne časovne komponente podatkov treba nekoliko prilagoditi.   

 Vstavljanje vrednosti. Pri določitvi postopka vstavljanja podatkov smo sledili načelu, da skušamo v čim 
večji meri izkoristiti vse podatke, ki jih imamo na voljo. Za kar nekaj enot, za katere nimamo podatkov 
na mesečni ravni, imamo namreč podatke na četrtletni ravni. Teh podatkov sicer ne moremo uporabiti 
vsak mesec, lahko pa npr. četrtletne podatke uporabimo v 3., 5., 9., in 12. mesecu, hkrati pa takrat 
ocenimo prihodek še za preostala meseca četrtletja. S tem zagotovimo tudi učinkovitejše ocenjevanje 
vrednosti v prihodnosti. Pri enotah, za katere nimamo nobenega ustreznega podatka iz baze DDV- 
podatkov, podatke vstavimo s kombinacijo metode zgodovinskih vrednosti (za enote, za katere imamo 
podatek iz preteklega meseca) in metode povprečne vrednosti. Pri vsaki enoti, za katero smo vstavili 
vrednost, se na podlagi šifranta statusa podatka to evidentira, vrednost šifre pa nam tudi pove, katera 
metoda je bila pri oceni uporabljena. Taka evidenca je pomembna predvsem za analizo rezultatov in za 
izračun kazalnikov kakovosti. 

 

9.3 Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC) 
 
Anketa o življenjskih pogojih, na kratko EU-SILC

25
, je raziskovanje, katerega glavni namen je ugotoviti, v 

kakšnih življenjskih razmerah živijo gospodinjstva v Republiki Sloveniji, in oskrbeti uporabnike z 
najpomembnejšimi socialnimi kazalniki (npr. prag tveganja revščine). Raziskovanje je glede na število podatkov, 
ki jih je treba pridobiti, gotovo eno najobsežnejših, ki jih trenutno izvaja SURS. Da bi v vzorec izbrana 
gospodinjstva in osebe vsaj nekoliko razbremenili bremen poročanja, je bilo ob postavitvi raziskovanja 
odločeno, da se bo na »klasičen« način, tj. s terensko-telefonskim anketiranjem, pridobil le tisti del podatkov, ki 
jih SURS ne more pridobiti iz administrativnih zbirk in registrov. Izvedba raziskovanja je torej zastavljena tako, 
da se del podatkov za izbrani vzorec, v katerega je vključenih nekaj več kot 12.000 gospodinjstev, pridobi z 
vprašalnikom na terenu

26
, nato pa se tem podatkom pridružijo razpoložljivi administrativni podatki. Združen niz 

podatkov se nato statistično obdela, rezultati pa se pripravijo za objavo.  
 
Čeprav ima široka uporaba administrativnih podatkov nedvomno mnogo prednosti in koristi, predvsem zaradi 
zmanjševanja stroškov in poročevalskih bremen, pa tak pristop po drugi strani prinaša s sabo tudi nekatere 
pomanjkljivosti. Predvsem je problem v tem, da z uporabo več sekundarnih virov sicer izrazito zmanjšamo delo 
pri vhodu, hkrati pa precej povečamo količino dela v fazi združevanja in urejanja podatkov. Če uporabimo več 
podatkovnih virov, bomo pač neizogibno naleteli na mnoge napake, ki so ali posledica (neuspešnega) 
povezovanja ali neskladnosti (nekonsistentnosti) podatkov iz različnih virov.   
 
V začetnih izvedbah raziskovanja so se za odkrivanje in odpravljanje napak v podatkih uporabljali predvsem po 
meri pripravljeni računalniški postopki, ki so se prilagajali ob vsakokratni potrebi novi metodi ali postopku. Ker se 
je izkazalo, da je tak pristop precej zamuden in zelo neučinkovit, smo začeli razvijati precej bolj splošen sistem, 
ki bi omogočal lažje in  učinkovitejše urejanje ter vstavljanje manjkajočih podatkih. Aplikacija, ki je nastala kot 
rezultat tega razvoja, je bila sicer prvenstveno namenjena urejanju podatkov iz raziskovanja EU-SILC, v 
poznejši fazi pa smo jo posplošili do te mere, da je uporabna tudi za urejanje podatkov v drugih raziskovanjih.  

 
Celotna aplikacija je sestavljena iz treh osnovnih delov, s katerimi po vrsti izvajamo naslednje dele procesa:   

 kontrola podatkov 
Podatke kontroliramo glede na podan nabor logičnih kontrol. Kontrole se lahko izvajajo na poljubni verziji 
podatkov, torej v poljubni fazi procesa.  

 izvajanje popravkov 
Podatki se popravijo glede na podana pravila. Izvajamo lahko individualne popravke, torej popravke, ki se 
izvajajo po pravilih, podanih na ravni posameznih enot, in sistematske popravke, ki se izvajajo po pravilih za 
nabor enot, ki zadoščajo podanemu pogoju.  
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  EU-SILC je sicer kratica mednarodnega naziva raziskovanja (Survey on Income and Living Conditions), a jo večinoma uporabljamo tudi 
v slovenskih besedilih. 
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 V vzorec je izbranih okrog 12.000 gospodinjstev, podatke pa na koncu pridobimo za nekaj več kot 9.000 gospodinjstev 
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 vstavljanje podatkov 
Z uporabo ene od v aplikacijo vgrajenih metod vstavljanja lahko vstavimo podatke namesto manjkajočih in 
tudi namesto nekonsistentnih podatkov.  

 
Aplikacija temelji na pristopu, ki bi ga lahko imenovali tudi »polavtomatsko« urejanje podatkov. Po eni strani 
namreč celoten sistem izvajanja popravkov temelji na računalniškem postopku, vendar pa je aplikacija 
zastavljena tako, da pravila za to, kaj in kako se bo popravljalo, v veliki meri določa izvajalec aplikacije s 
primerno parametrizacijo celotnega procesa.  
 
S tehničnega vidika je aplikacija zastavljena po načelih »metadatadriven (MDD) procesa«; to pomeni, da so vsi 
podatki in parametri, potrebni za izvajanje, podani v nekem zunanjem okolju in predstavljajo vhod v aplikacijo. 
Pri izvajanju posameznega raziskovanja se nikoli ne posega v osnovno računalniško kodo, ampak se le 
ustrezno prilagodijo ustrezni, procesni metapodatki. Osnova aplikacije je nabor sas-makrojev; ti potrebujejo za 
uspešno izvajanje ustrezno pripravljeno vhodno sas tabelo z mikropodatki in ustrezno »napolnjeno« bazo 
metapodatkov. Ti metapodatki se sicer trenutno pri večini raziskovanj nahajajo v ACCESS bazah, načrtujemo 
pa, da jih bomo v prihodnosti prenesli v kako drugo, stabilnejše okolje. 
  
Na tem mestu ne bomo podrobno opisovali aplikacije in njene tehnične izvedbe. Koncept aplikacije bomo 
predstavili le z okvirnim opisom postopka za vstavljanje manjkajočih podatkov. Recimo, da bi v tabeli z nazivom 
Tabela1 radi vstavili manjkajoče vrednosti spremenljivk V1 in V2. Postopek bomo izvedli v dveh korakih, v obeh 
primerih pa bomo uporabili metodo najbližjega soseda (metoda »hot-deck« s podano spremenljivko ujemanja).  
V prvem koraku bomo vstavili vrednost za spremenljivko V1, in sicer bomo darovalca iskali znotraj iste občine, 
kot spremenljivko ujemanja pa bomo uporabili spremenljivko STAROST. V drugem koraku bomo vstavili 
vrednost za spremenljivko V2, darovalca bomo iskali znotraj iste regije ter iste izobrazbe, spremenljivki 
ujemanja pa bosta dve, in sicer spremenljivka DOHODEK ter spremenljivka V1, ki smo ji manjkajoče vrednosti 
vstavili v prvem koraku. »Navodila« za izvedbo opisanega postopka podamo v dveh metatabelah. Prvo 
metatabelo »napolnimo« z naslednjimi informacijami; 

 

Tabela Spremenljivka Metoda Pogoj_imp Pogoj Korak 

Tabela1 V1 HD1 If V1= Null If not(V1=Null)  1 

Tabela1 V2 HD2 If V2=Null If not(V2=Null) 2 

 
Opomba: Polje Pogoj_imp določa enote, za katere bomo vstavili vrednost, polje Pogoj pa pogoj, ki mu morajo zadoščati 
enote, da jih lahko uporabimo kot darovalce.  

 
Oznaki HD1 in HD2 v polju Metoda označujeta dve različni izvedbi metode najbližjega soseda. Parametri teh 
dveh metod so določeni v drugi metatabeli:  

 

Metoda Stratumi Sprem_ujem 

HD1 OBCINA STAROST 

HD2 REGIJA, IZOBRAZBA DOHODEK,V1 

 
 
Kot smo že omenili, se aplikacija, ki je bila prvotno razvita za izvajanje raziskovanja EU-SILC, uporablja tudi za 
urejanje podatkov iz nekaterih drugih raziskovanj. Med drugim smo jo uporabili tudi pri obdelavi podatkov iz 
kmetijskega popisa (2010) in iz popisa prebivalstva ter gospodinjstev (2011). Aplikacija gotovo predstavlja 
pomemben napredek v modernizaciji postopkov urejanja in vstavljanja podatkov. Uporabniki omenjajo 
predvsem naslednje prednosti:  

 Uporabniki so neodvisni od programerskega dela pri vsakokratni izvedbi raziskovanja.  

 Z uporabo sistema logičnih kontrol, ki jih lahko »spustimo« na poljubno verzijo podatkov, lahko zelo hitro 
vidimo učinkovitost urejanja podatkov.  

 Ker lahko uporabnik aplikacijo spusti velikokrat v kratkem času, je lažje testirati in uvajati različne 
metode urejanja in vstavljanja.  
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Ker se aplikacija še razvija, ima seveda tudi še precej pomanjkljivosti, in te je treba obravnavati predvsem kot 
izziv za nadaljnji razvoj. Uporabniki omenjajo predvsem naslednje pomanjkljivosti:  
 

 Polnjenje potrebnih informacij v metatabele je trenutno še vedno povsem ročno; to pomeni, da je 
precejšnje tveganje, da se vnesejo napačni izrazi. Napake, ki povzročajo neizvajanje aplikacije, tako 
večinoma izvirajo iz napačno vnesenih metapodatkov.  

 Upravljanje celotne aplikacije ni dovolj intuitivno in do uporabnika prijazno. Predvsem za pravilno 
izpolnjevanje metatabel je treba uporabnike najprej ustrezno usposobiti.  

 Če se v izvajanju aplikacije pojavi napaka, se je treba obrniti na tehničnega skrbnika, vendar ni nujno, 
da je ta vedno dosegljiv.  
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PRILOGE  

I. Slovensko-angleški slovar nekaterih uporabljenih izrazov  
 

Slovenski izraz Angleški izraz 

Avtomatsko urejanje podatkov Automated data editing 

Celica vstavljanja Imputation cell 

Darovalec Donor 

Funkcija pomembnosti Score function 

Izpeljane kontrole  Implicit edits 

Kontrola doslednosti Consistency check 

Kontrola porazdelitve Distributional check 

Kontrola ravnotežja Balance check 

Kontrola smiselnosti Validity check 

Lokalizacija napake Error localization 

Metoda kontrole agregatov Aggregate method 

Metoda notranjega darovalca Hot-deck method 

Metoda postopnega izločanja Top-down method 

Nabor kontrol Set of edits 

Normalna oblika kontrole  Normal form of edit 

Območje sprejema Acceptance region 

Odprtokodni sistem Opensource system 

Okvir z ročaji Whisker box plot 

Osamelec Outlier 

Osnovne kontrole Explicit edits 

Pomožna spremenljivka Auxiliary variable 

Popoln nabor kontrol  Complete set of edits 

Porazdelitev podatkov Data distribution 

Prejemnik Recipient 

Pretirano urejanje Overediting 

Pristop minimalne spremembe  Minimum change approach 

Razsevni diagram Scatter plot 

Regresijski model Regression model 

Selektivno urejanje Selective editing 

Sistematična napaka Systematic error 

Slučajna napaka Random error 

Spremenljivka ujemanja Matching variable 

Stopnja nepravilnosti  Error rate 

Stopnja pomembnosti Degree of importance 

Stopnja zavrnitve Failure rate 

Stopnja zaznanih napak Hit rate 

Urejanje na makroravni Macro editing 

Urejanje na mikroravni Micro editing 

Vnos podatkov Data entry 

Vrednotenje glede vpliva na cenilko Estimate based approach 

Vrednotenje na podlagi števila napak Error based approach 

Vstavljanje podatkov Data imputation 
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