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ZADEVA: Predlog sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2015 – 

mnenje Informacijskega pooblaščenca 

Zveza: Vaše zaprosilo št. 690-119/2015/3 in gradivo  

 

 

Spoštovani, 

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju: IP) v skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov 

(Uradni list RS, št. 86/2004 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZVOP-1) daje pripombe na predlog 

sprememb in dopolnitev Letnega programa statističnih raziskovanj za 2015 (v nadaljevanju: predlog 

sprememb). 

 

1. raziskave pod zaporedno. št. 3.1.01.01.24 in 3.2.01.01.01 

 

Iz posredovanega predloga sprememb izhaja, da želite Letni program statističnih raziskovanj za leto 2015 

dopolniti glede strukture vmesne potrošnje in prihodkov v finančnih institucijah pri raziskavi strukture vmesne 

potrošnje v finančnih institucijah NR-IOT-FIN, ki jo bo izvedel SURS na podlagi podatkov, ki jih bodo 

posredovale izbrane finančne institucije. Ker se pri tej raziskavi osebni podatki ne bodo obdelovali, IP na 

spremembo raziskave z zaporedno št. 3.1.01.01.24 nima pripomb. Prav tako IP nima pripomb na predlagano 

spremembo, ki se nanaša na raziskavo »Sestava prebivalstva DEM-PREB/ČL« (z zaporedno št. 3.2.01.01.01), 

v katero želite vključiti tudi podatke o pridobitvi državljanstva RS ter odpust iz državljanstva RS.  

 

2. raziskava pod zaporedno št. 3.2.05.01.10 

 

Glede raziskave, ki je v programu označena s št. 3.2.05.01.10 in se nanaša na ugotavljanje ustnega zdravja 

prebivalcev Slovenije pa imamo sledeče pripombe.  

 

Najprej IP pripominja, da v naboru podatkov, ki se bodo upoštevali pri raziskavi, ni dovolj določno opredeljeno, 

kateri podatki o članih gospodinjstev bodo upoštevani (ali le podatki o številu članov gospodinjstva ali tudi drugi 

podatki npr. njihova starost, razmerja do anketiranca…), zato IP svetuje, da se v rubriki »Vsebina« jasno 

opredli, kateri podatki o članih gospodinjstva se bodo pri raziskavi upoštevali.  

 

Podatke naj bi NIJZ, ki bo pooblaščen izvajalec statistične raziskave, pridobival poleg iz lastnih, še iz dveh 

drugih virov: od SURS ter anketiranih oseb oziroma njihovih staršev, kadar gre za mladoletne anketirance. 

Glede podatkov, ki naj bi jih NIJZ pridobival od SURS predlog sprememb navaja: »(dva vzorca prebivalcev 
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glede na definicijo v anketi: sociodemografski podatki osebe in gospodinjstva, telefonska številka, verjetnost 

izbora osebe).«. Kot je razumeti določbo predloga, naj bi raziskavo izvajal NIJZ na podlagi predhodno 

določenega vzorca SURS, pri čemer iz nadaljnjega besedila ni nedvoumno jasno razvidno, katere podatke bo 

SURS NIJZ posredoval. V tem smislu ni jasno, ali bodo sociodemografski podatki, podatki o gospodinjstvih ter 

telefonski številki podlaga za opredelitev vzorčne populacije na SURS, ali bodo ti podatki (in kateri podatki 

konkretno!) posredovani NIJZ za potrebe izvedbe raziskave. Pri tem IP še pripominja, da v primeru, da SURS 

NIJZ ne bo posredoval izključno podatkov, naštetih v 2. odstavku 41. člena Zakona o državni statistiki (Uradni 

list RS, št. 45/95, 9/01; v nadaljevanju ZDSta), to je imena, priimka, naslova prebivališča, rojstnega datuma, 

spola in poklica, ki jih bo NIJZ potreboval za izvedbo anketiranja, in bo NIJZ od SURS pridobival tudi druge 

podatke (npr. sociodemografske podatke, podatke o članih gospodinjstev), ki jih potrebuje za izvedbo same 

raziskave, bo dopustno posredovanje drugih podatkov le za tiste posameznike, ki se bodo (prostovoljno) vključili 

v raziskavo z izpolnitvijo ankete.  

 

3. raziskave pod zaporedno št. R3.2.05.01.09 

 

Čeprav spremembe, ki se nanašajo na raziskovanje oziroma spremljanje obolevnosti prebivalcev Slovenije po 

Eurostatovem kratkem seznamu bolezni predstavljajo korak v smeri konkretnejše oziroma določnejše 

opredelitve tako nabora osebnih podatkov, ki bodo relevantni pri teh raziskavah, kot tudi opredelitve zbirke, iz 

katere bo NIJZ pridobival podatke, pa IP ocenjuje, da bi morali biti v rubriki »Vsebina« podatki, ki predstavljajo 

»socialnodemografske spremenljivke«, (še) konkretneje opredeljeni.   

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

Informacijski pooblaščenec  

             Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav., 

                                     pooblaščenka 

 

 

 

 


