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Popis prebivalstva 2002

Predvideni postopki za zagotovitev
korektnosti in varovanja podatkov
o veroizpovedi

Edvard Krajnc iz Vojnika in Matevž Krivic iz Medvod sta
na Ustavno sodišče Republike Slovenije naslovila pobudo
za začetek postopka presoje skladnosti Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o popisu prebivalstva, gospo-
dinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 z
Ustavo Republike Slovenije. Oba pobudnika sta izpostavila
(tudi) vprašanje o veroizpovedi.

Statistični urad Republike Slovenije je mnenje k pobudi
za presojo ustavnosti podal in namen tega prispevka ni
ponavljanje obrazložitve, pač pa pojasnitev in predstavitev
postopkov, s katerimi bo Statistični urad Republike Slove-
nije preprečil, da bi prišlo do zlorabe podatka o veroizpo-
vedi in narodni/etnični pripadnosti, za katerega velja vse
povedano kot za veroizpoved.

Proces, s katerim bomo zagotovili korektnost in varovanje
podatkov, je razdeljen v več faz. V nadaljevanju bom po-
drobneje predstavil te faze.

Popisovalci in popisovane osebe

Popisovalci ne bodo popisovali v popisnih okoliših, v
katerih živijo.

Usposobljenost popisovalcev

Popisovalce bomo posebej usposobili, da bodo znali
pojasniti popisovanim osebam, da prostovoljno odgovar-
jajo in pri spraševanju ne bodo na nikakršen način posku-
šali vplivati na njihove odgovore oz. jim ne bodo ničesar
predlagali.

Popisovalci bodo seznanjeni s tem, da vprašalnikov ne
smejo puščati na mestih, kjer je velika možnost, da bi bili
ukradeni, ali jih kazati drugim osebam.

Prostovoljnost izjavljanja veroizpovedi

Izjavljanje o veroizpovedi je prostovoljno, kar pomeni,
da na vprašanje popisovanim osebam ni treba odgovoriti.

Na to opozarjata pravni pouk na vprašalniku in posebno
opozorilo ob vprašanju. Če se bo popisovana oseba odlo-
čila, da ne bo odgovorila na vprašanje, bo to označila na
vprašalniku. To pomeni, da na vprašalnik naknadno ne
bo mogoče vnesti odgovora, ne da bi bilo to evidentirano.

Na vprašanje o veroizpovedi lahko odgovori oseba, ki je
stara 14 let ali več, samo sama (nihče ne more odgovoriti
v njenem imenu tako kot pri drugih vprašanjih).

Če se bo popisovana oseba odločila, da bo odgovore na
vprašanja posredovala ustno in jih bo popisovalec vpisal
na popisne vprašalnike, jo bo popisovalec obvezno opozoril
na možnost, da na vprašanje o veroizpovedi ne odgovarja.

Če se bo popisovana oseba odločila za samopopis (da sama
vpiše odgovore na vprašalnik), jo bo na možnost, da ne
odgovarja na vprašanje o veroizpovedi, opozoril pravni
pouk na popisnem vprašalniku, poleg tega pa tudi opomba
pri vprašanju o veroizpovedi.

Če ob obisku popisovalca v gospodinjstvu popisovane
osebe ne bo doma, bo popisovalec za osebo, ki bo stara
14 let in več, pustil v gospodinjstvu poseben vprašalnik,
na katerem bo tudi vprašanje o veroizpovedi. Na tem
vprašalniku bo prav tako pravni pouk o neobveznosti
odgovarjanja in še dodatno opozorilo ob vprašanju o
veroizpovedi. Poleg vprašalnika bodo odsotne osebe, stare
14 let ali več, prejele tudi prednaslovljeno kuverto z že
plačano poštnino. Na ta način bomo zagotovili osebno
izjavljanje o veroizpovedi brez stroškov za popisovane
osebe, ki bodo ob obisku popisovalca v gospodinjstvu
odsotne.

Zavarovanje prostorov za skladiščenje in obdelavo

Prostori za skladiščenje in obdelavo podatkov bodo nadzo-
rovani s kamerami, vstop pa bo mogoč samo z evidenčno
kartico.

Tomaž Smrekar
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Obdelava s pomočjo bitnih slik

Obdelava bo potekala v celoti s pomočjo bitnih slik popis-
nih vprašalnikov na ekranu. Vstop v bazo podatkov bo
evidentiran in mogoče bo ugotoviti, kdo je spreminjal
podatke.

Če bi popisovalec vpisal podatek o veroizpovedi v popisni
vprašalnik za osebo, ki je ne bi bilo doma v času popiso-
vanja, bomo to ugotovili iz kombinacije drugih vprašanj
na popisnem vprašalniku in tak odgovor ne bo upoštevan.

Avtomatsko šifriranje

Šifriranje o veroizpovedi bo računalniško podprto, kar
pomeni, da bo računalniški program po opisanem besedi-
lu avtomatično šifriral odgovor, in samo če odgovora pro-
gram ne bo mogel šifrirati, ponudil šifro, ki jo bo obde-
lovalec le potrdil ali zavrnil.

Analiza sistematičnega izkrivljanja podatkov

Po končani obdelavi bo na podlagi podatkov o popisoval-
cih, obdelovalcih in popisnih vprašalnikih uporabljena
posebna metoda, ki bo pokazala morebitne sistematične

napake posameznih popisovalcev in obdelovalcev pri pri-
dobivanju odgovorov in obdelavi vprašanja o veroizpovedi.

Statistična številka

Po zaključeni obdelavi bo iz podatkovne baze odstranjena
enotna matična številka občana, nadomestila jo bo statistič-
na številka in povezavo med njima bosta poznala samo
dva delavca Statističnega urada Republike Slovenije. Na
ta način bomo zagotovili, da pri tabeliranju in analizi
podatkov osebe, ki bodo sodelovale pri teh dveh procesih,
ne bodo mogle identificirati oseb.

Zakrivanje podatkov

Uporabili bomo tudi metode zakrivanja podatkov in s tem
onemogočili identificiranje oseb v tabelah s kombinacijo
različnih znakov.

Kaznovalna politika

Tako Zakon o varovanju  podatkov kot tudi Zakon o popi-
su prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki
Sloveniji leta 2002 predvidevata za zlorabo podatkov
kazen.


