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Številka: 007-71/2012/2 
Datum: 03.12.2012 
 
 
 
Ministrstvo za zdravje  
Sektor za kakovost in varnost sistema zdravstvenega varstva 
 
e-naslov: gp.mz@gov.si 
 
 
 
 
 
ZADEVA: Osnutek Pravilnika o izvajanju nujne medicinske pomoči na smučiščih (OBRAZEC: 
POROČILO O REŠEVANJU NA SMUČIŠČU) – NUJNO MNENJE 
ZVEZA: Vaš dopis št. 165-31/2010/65, z dne 26. 11. 2012 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
v skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v izhodišču pojasnjujemo dva izhodiščna 
problema v zvezi z obrazcem »poročilo o reševanju na smučišču«: 

- Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč) izrecno ne predvideva, da bi se podatki o reševanju (to so: 
dogodek, poškodovanec, zdravstveno stanje (!), vrsta dogodka, transport in ukrepi) lahko zbirali na 
posebnem obrazcu in se posredovali drugim uporabnikom. To pomeni, da v skladu s prvim odstavkom 
38. člena Ustave RS tudi obravnavani pravilnik ne sme določati novih vrst obdelave osebnih 
podatkov oziroma novih zbirk osebnih podatkov; 

- Iz vašega spremnega dopisa in obrazca (osnutka pravilnika niste priložili) ni razvidno, kakšen je namen 
oziroma, zakaj naj bi se, poleg zapisnika o ogledu nesreče po 29. členu ZVSmuč, izpolnjevalo še 
posebno poročilo ter se ga posredovalo upravljavcu smučišča in drugi ekipi NMP (npr. slednje je na 
primer razumljivo, če gre za nadaljnjo obravnavo poškodovanca, vendar do menjav ekip verjetno ne 
pride v vseh primerih). Zaradi tega tudi ne moremo oceniti, ali je spoštovano načelo sorazmernosti. 

 
Kljub navedenemu pa - ob predpostavki, da je posredovanje poročila različnim uporabnikom nujno, primerno in 
smiselno - ugotavljamo, da sprejetje pravilnika, ki bo določal tudi izpolnjevanje in obdelavo obravnavanega 
poročila ne bo sporno: 

- če se v 6. točki poročila doda klavzulo »Kot poškodovanec sem seznanjen, da se v skladu s 
Pravilnikom o izvajanju nujne medicinske pomoči na smučiščih to poročilo posreduje drugi ekipi NMP 
za namen (...) in upravljavcu smučišča za namen (...)«, in 

- če bo pravilnik natančno določil, katere podatke (povzetek kategorij podatkov iz obrazca) vsebuje 
poročilo ter katerim uporabnikom (NMP, HNMP, upravljavec, reševalec pri upravljavcu...?), v 
kašnem primeru in za kakšen namen se poročilo posreduje.   

 
Dopustnost posredovanja poškodovančevih podatkov upravljavcu smučišča in drugi ekipi NMP brez privolitve je 
namreč pogojno utemeljena že z dejstvom: 

- da že sedaj veljavni pravilnik iz leta 1978 (s spr.) določa, da je do podatkov o nesreči (skupaj s 
podatki o okoliščinah nesreče in nudeni pomoči določenemu poškodovancu) upravičen upravljavec 
smučišča, ki o tem celo vodi evidenco; 

- da po 29. členu ZVSmuč upravljavec smučišča hrani zapisnike o nesrečah na smučišču, ki jih pripravi 
nadzornik, in sicer v zvezi z nesrečami, pri katerih ni šlo za hudo telesno poškodbo ali smrt. Glede na 
določbe Pravilnika o zapisniku o ogledu kraja nesreče na smučišču, ti zapisniki med drugim vsebujejo 
tudi podatke o poškodbah, vzrokih ter oskrbi v zvezi z udeleženci v nesreči (torej gre za enake podatke 
kot so predvideni na poročilu). Pri hujših posledicah se sestavi policijski zapisnik, pri čemer sodeluje 
tudi nadzornik; 
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- da je izmenjava podatkov med ekipami nujne medicinske pomoči dopustna na podlagi šestega 
odstavka 44. člena Zakona o pacientovih pravicah, če gre za situacijo kontinuirane zdravstvene 
obravnave. 

Zaradi navedenega v konkretnem primeru ne bo sporno, če se posredovanje podatkov upravljavcu smučišča in 
ekipam NMP le podrobneje uredi s predlaganim pravilnikom. S sistemskega vidika pa je ob prvi spremembi 
ZVSmuč vsekakor priporočljivo, da se tudi v zakon vnesejo določbe o obdelavi podatkov o reševanju. 
 
 
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni, 
 

Informacijski pooblaščenec:  
Nataša Pirc Musar, univ. dipl. prav., 

pooblaščenka 
 
 
 
 
 
 
 


