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1 OPIS 

Doseganje strateških ciljev in izpolnjevanje nalog državne statistike sta med drugim odvisni od 
zaupanja opazovanih enot oz. dajalcev podatkov: oseb, gospodinjstev, podjetij, kmetijskih 
gospodarstev in drugih organizacij. To pomeni, da nam bodo svoje podatke zaupali, če bodo 
prepričani, da ravnamo tako, da v celoti zagotavljamo njihovo zaupnost (tj. varujemo njihovo 
identiteto) in zaupnost danih informacij, in da bodo pridobljeni podatki uporabljeni samo za 
statistični namen. S tem namenom jih tudi nenehno obveščamo o tem, jim razlagamo 
uporabljene postopke in temu je namenjeno tudi to metodološko pojasnilo. 
 
Del zaščite (varovanja) zaupnosti podatkov temelji na tem, da izkazani podatki ne omogočajo 
neposredne identifikacije (s pomočjo direktnih identifikatorjev) ali posredne identifikacije (na 
kateri koli drug način). K temu nas zavezujeta tako slovenska kot tudi evropska zakonodaja. 
Glede na to, da je poslanstvo državne statistike posredovati in objavljati statistične rezultate v 
čim širšem obsegu, vendar hkrati tako, da je tveganje razkritja informacij o enotah najmanjše 
možno, so potrebne metode statistične zaščite, s katerimi dosežemo, da se spoštuje 
zakonodaja in obenem ohranja zadovoljiva oz. čim večja obvestilna (informacijska) vrednost 
posredovanih oziroma objavljenih statističnih rezultatov. 
 
Ločimo dve vrsti metod za statistično zaščito mikropodatkov: 

 metode, uporabljene na osnovnih mikropodatkih: 
o metode, ki spreminjajo podatke (podatki naj bi se z uporabo take metode spremenili 

čim manj, vendar v tolikšni meri, da je tveganje razkritja najmanjše možno): 
 metoda PRAM; 
 dodajanje šuma; 
 zaokroževanje; 
 menjava podatkov; 

o metode, ki ne spreminjajo podatkov (podatki imajo manjšo informacijsko vrednost, 
vendar so še vedno točni): 

 metoda manjkajočih vrednosti; 
 združevanje v razrede; 
 kodiranje vrha; 
 kodiranje dna; 
 mikroagregacija; 
 vzorčenje; 

 metode za generiranje sintetičnih podatkov (podatke dobimo z upoštevanjem 
statističnega modela). 

Metode so implementirane v različnih orodjih (npr. Mu-Argus, R (paketa sdcMicro, simPop)). 

2 STATISTIČNA ZAŠČITA MIKROPODATKOV 

Mikropodatke (individualne podatke) je treba zaščititi zaradi velikega števila spremenljivk, ki so v 
datoteki mikropodatkov, saj so nekatere kombinacije spremenljivk redke in zato je tveganje, da 
se razkrije identiteta enote, veliko. 
V procesu statistične zaščite mikropodatkov moramo vedeti, kateremu tipu uporabnikov bodo 
zaščitene datoteke mikropodatkov namenjene. Če je taka datoteka namenjena raziskovalcem, 
potem bo izguba informacije manjša, saj enote zaščitimo le pred nenamernim razkritjem. V 
takem primeru raziskovalec podpiše tudi pogodbo s SURS-om, s katero se zaveže k varovanju 
podatkov, ki jih bo prejel. Če je datoteka namenjena javnosti (v to skupino štejemo tudi 
študente), potem bo izguba informacije večja, saj enote zaščitimo tudi pred namernim 
razkritjem. V takem primeru je datoteka na voljo na spletni strani ponudnika podatkov, ne da bi 
bilo treba podpisati pogodbo. 
 
Če se pri procesu statistične zaščite mikropodatkov odločimo za metode, uporabljene na 
osnovnih mikropodatkih, moramo najprej izbrati statistike, katerih vrednosti bomo skušali čim 
manj spremeniti. 
V naslednjem koraku je treba določiti 3 nabore spremenljivk: 
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 identifikacijske spremenljivke: spremenljivke, na podlagi katerih lahko pride do razkritja 
enote: 

o direktni identifikatorji: spremenljivke, ki enolično določajo enote (npr. davčna 
številka, matična številka podjetja), identifikacijo omogočajo neposredno; 

o indirektni identifikatorji: spremenljivke, ki lahko privedejo do razkritja enote v 
kombinaciji z drugimi spremenljivkami (npr. ime, naslov, spol, starost, regija), 
identifikacijo omogočajo posredno; 

 zaupne izhodne spremenljivke: spremenljivke, ki nosijo občutljivo informacijo o enoti (npr. 
prihodek, vera, politično prepričanje, zdravstveno stanje …); 

 nezaupne izhodne spremenljivke: druge spremenljivke. 
Od indirektnih identifikatorjev je treba zaščititi redke kombinacije; to so tiste, za katere obstaja 
velika verjetnost, da bo enota, na katero se ta redka kombinacija nanaša, prepoznana. 
Nato določimo sprejemljivo tveganje razkritja (verjetnost prepoznave pri točno določenem 
scenariju). Za to imamo na voljo več metod. Omenili bomo dve največkrat uporabljeni: 

- metoda na podlagi števila enot, ki posamezni kombinaciji identifikacijskih spremenljivk 
pripadajo (ta metoda je uporabna, če imamo v datoteki celotno populacijo); 

- z zahtevnejšo matematično metodo, pri kateri določimo statistični model za populacijo 
na podlagi vzorčnih podatkov, ki so v datoteki.  

Določimo število enot, ki jih uporabnik lahko potencialno še vedno prepozna. Zavedati se 
moramo, da kljub statistični zaščiti tveganje razkritja ni nikoli ničelno. 
V naslednjem koraku določimo metode statistične zaščite in jih uporabimo na podatkih. Direktne 
identifikatorje in določene indirektne identifikatorje, tj. take, katerih kombinacija z veliko 
verjetnostjo enolično določa enoto (npr. ime, priimek, naslov), moramo odstraniti. Preostali 
indirektni identifikatorji so spremenljivke, ki jih v podatkih obdržimo, saj so pomembne za 
statistično analizo (npr. starost, spol, statistična regija). Te spremenljivke imenujemo ključne 
spremenljivke. Izberemo metode, ki jih bomo uporabili na ključnih spremenljivkah, da bo 
verjetnost posredne identifikacije sprejemljiva. Metode izberemo glede na namen podatkov (npr. 
datoteka za javnost, datoteka za raziskovalce). Zaščitimo lahko tudi zaupne izhodne 
spremenljivke. Nekatere metode so uporabne le za zvezne spremenljivke (npr. dodajanje 
šuma), druge le za znakovne spremenljivke (npr. metoda manjkajočih vrednosti); obstajajo pa 
tudi metode, ki so primerne za obe vrsti spremenljivk (npr. združevanje v razrede). Metode 
uporabimo v taki meri, da zmanjšamo tveganje razkritja enot v zaščiteni datoteki do sprejemljive 
(dopustne) stopnje. Uporabniku zaščitenih podatkov pojasnimo, katere metode smo uporabili na 
podatkih, saj se mora zavedati, da so določeni podatki spremenjeni (zmoteni) in da se vrednosti 
v zaščiteni datoteki razlikujejo od vrednosti v originalni datoteki. Ne smemo pa razkriti 
parametrov metod (npr. nabor indirektnih identifikatorjev, praga pri metodi manjkajočih 
vrednosti), saj bi z razkritjem parametrov zmanjšali zaščito enot. 
 
Če se pri procesu statistične zaščite mikropodatkov odločimo za generiranje sintetičnih 
mikropodatkov, jih dobimo z upoštevanjem statističnega modela. Možni so trije načini uporabe 
sintetičnih podatkov: 

 povsem sintetični podatki (vsi podatki, ki jih objavimo, so sintetični); 

 deloma sintetični podatki (s sintetičnimi podatki nadomestimo le občutljive spremenljivke 
ali zapise, druge pa pustimo nespremenjene); 

 hibridni podatki (originalne podatke združimo s sintetičnimi). 
Tveganje razkritja je odvisno od metode, ki jo uporabimo. Najpreprostejša metoda za tvorjenje 
sintetičnih podatkov je izkrivljanje podatkov s pomočjo verjetnostne porazdelitve, za katero 
mislimo, da je njihova osnova.  
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3 PRIMER STATISTIČNE ZAŠČITE MIKROPODATKOV 

Imamo datoteko oseb z določenimi demografskimi značilnostmi in podatkom o mesečni plači. 
Datoteko želimo statistično zaščititi. 
 

LETO ROJSTVA SPOL KRAJ PREBIVALIŠČA POKLIC PLAČA 

1982 M LJ biolog 850 

1982 M LJ biolog 900 

1982 M LJ biolog 1.150 

1982 M LJ biolog 1.200 

1982 M LJ kemik 700 

1982 M LJ kemik 800 

1982 M LJ kemik 950 

1982 M LJ kemik 1.200 

1982 M LJ kemik 1.650 

1982 M PT biolog 900 

1982 M PT kemik 650 

1982 M PT kemik 800 

1982 M PT kemik 1.050 

1982 M MB biolog 700 

1982 M MB biolog 750 

1982 M MB kemik 750 

1982 M MB kemik 950 

1982 M MB kemik 1.150 

1982 M MB kemik 1.200 

 
Najprej ugotovimo, da so direktni identifikatorji in indirektni identifikatorji, katerih kombinacije v 
večini primerov omogočajo neposredno identifikacijo, že odstranjeni. 
V naslednjem koraku poiščemo preostale indirektne identifikatorje: LETO ROJSTVA, SPOL, 
KRAJ PREBIVALIŠČA, POKLIC. Določimo prag 3, kar pomeni, da morajo v zaščiteni datoteki 
nastopati vsaj 3 enake kombinacije. 
Preštejemo kombinacije preostalih indirektnih identifikatorjev (LETO ROJSTVA x SPOL x KRAJ 
PREBIVALIŠČA x POKLIC). Kombinaciji indirektnih identifikatorjev, ki jo preverjamo, rečemo 
tudi ključ. 

 

Ključ Število kombinacij 

1982 – M – LJ – biolog 4 

1982 – M – LJ – kemik 5 

1982 – M – PT – biolog 1 

1982 – M – PT – kemik 3 

1982 – M – MB – biolog 2 

1982 – M – MB – kemik 4 

 
Ugotovimo, da imamo dve kombinaciji (1982 – M – PT – biolog in 1982 – M – MB – biolog), ki 
se pojavita redkeje, kot je vrednost praga. Odločimo se, da bomo za zaščito uporabili metodo 
manjkajočih vrednosti. Pri tej metodi zakrijemo vrednost enega izmed indirektnih identifikatorjev 
v redki kombinaciji. V spodnjem primeru bomo statistično zaščiteno datoteko dobili tako, da 
bomo kraj prebivališča pri zapisih z redko kombinacijo nadomestili z neznano vrednostjo (99). 
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LETO ROJSTVA SPOL KRAJ PREBIVALIŠČA POKLIC PLAČA 

1982 M LJ biolog 850 

1982 M LJ biolog 900 

1982 M LJ biolog 1.150 

1982 M LJ biolog 1.200 

1982 M LJ kemik 700 

1982 M LJ kemik 800 

1982 M LJ kemik 950 

1982 M LJ kemik 1.200 

1982 M LJ kemik 1.650 

1982 M 99 biolog 900 

1982 M PT kemik 650 

1982 M PT kemik 800 

1982 M PT kemik 1.050 

1982 M 99 biolog 700 

1982 M 99 biolog 750 

1982 M MB kemik 750 

1982 M MB kemik 950 

1982 M MB kemik 1.150 

1982 M MB kemik 1.200 

 
Znova preštejemo kombinacije v statistično zaščiteni datoteki in vidimo, da vse kombinacije 
nastopajo vsaj trikrat. 

 

Ključ Število kombinacij 

1982 – M – LJ – biolog 4 

1982 – M – LJ – kemik 5 

1982 – M – 99 – biolog 3 

1982 – M – PT – kemik 3 

1982 – M – MB – kemik 4 

 
 


