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Številka: 007-22/2015/5 

Datum:   1.10.2015 

 

Ministrstvo za kulturo 

DZK - Informacijsko dokumentacijski center za dediščino 

 

  

 

ZADEVA:  Spremembe in dopolnitve ZVKD-1 − MNENJE II 

ZVEZA:  Vaše e-zaprosilo, z dne 30. 9. 2015 

 

 

 

Spoštovani, 

 

v zvezi z vašim dodatnim zaprosilom vam glede dodatnih sprememb ZVKD-1 (103. člen) pošiljamo predlog 

popravkov:  

 

103. člen 

(strokovno delo na področju varstva) 

(1) Posameznik, ki se pripravlja na opravljanje strokovnega dela na področju varstva, za katero je 

potrebna srednja, višja ali visoka izobrazba, ali želi opravljati tako delo, mora opraviti izpopolnjevanje in 

opraviti izpit za pridobitev strokovnega naziva. 

(2) Posameznik, ki se zaposli na področju varstva in nima opravljenega strokovnega izpita, ga mora 

opraviti najkasneje v dveh letih in lahko delo opravlja le pod mentorstvom osebe, ki ima strokovni naziv. 

(3) Zahteve za pridobitev nazivov so določena izobrazba oziroma kvalifikacija, delovne izkušnje, strokovne 

kompetence, izpopolnjevanje in opravljen izpit.  

(4) Minister predpiše vrste strokovnih nazivov, program izpopolnjevanja in postopek za pridobitev nazivov, 

zahteve glede izobrazbe, delovne izkušnje in ugotavljanja strokovnih kompetenc ter način opravljanja 

izpitov za pridobitev strokovnega naziva. 

(5) Ministrstvo vodi evidenco posameznikov, ki so pridobili strokovni naziv, določen s predpisom iz 

prejšnjega odstavka. Evidenca vsebuje osebno ime, datum rojstva, podatke o izpolnjevanju zahtev iz 

tretjega odstavka tega člena in strokovni naziv ter datum pridobitve strokovnega naziva. Podatki se 

hranijo trajno. Osebno ime, strokovni naziv in datum pridobitve strokovnega naziva se lahko javno 

objavijo na podlagi privolitve posameznika. 

(6) Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega 

gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev se izvaja skladno s 

predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije. 

(7) Ministrstvo vodi evidenco posameznikov, ki jim je ministrstvo po sistemu vzajemnega priznavanja 

kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske 

konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev priznalo poklicno kvalifikacijo. Evidenca vsebuje osebno 

ime, datum rojstva, izobrazbo oziroma kvalifikacijo in delovne izkušnje (...). Podatki se hranijo trajno. 

(...našteti podatke...) se lahko javno objavijo na podlagi privolitve posameznika. 

 

V zvezi s sedmim odstavkom (drugi stavek) pojasnjujemo, da je treba razmisliti o tem, kateri podatki se 

bodo v evidenci dejansko vodili, ter jih natančno določiti. Sklepamo, da verjetno ne bo šlo za enake podatke 

kot v evidenci iz petega odstavka. Hkrati pa sklepamo, da ne bo šlo le za osebno ime, datum rojstva, 

izobrazbo oziroma kvalifikacijo in delovne izkušnje, saj že sama pridobitev kvalifikacij in njihovo priznanje 

narekujeta vodenje nekaterih drugih vrst osebnih podatkov (npr. tuji naziv, evidenčna številka in datum 



 2 

priznanja kvalifikacij, ustrezni slovenski naziv) v primerjavi s podatki, ki so vezani na nacionalni sistem po 

prvem do četrtem odstavku. Smiselno enako velja za zadnji stavek, pri čemer je treba smiselno podobno kot v 

petem odstavku nabor podatkov, ki so javni, določiti ustrezno ožje glede na celoten nabor podatkov, ki se 

hranijo v evidenci po sedmem odstavku. 

 

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni, 

 

Pripravil: 

Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

svetovalec Informacijskega pooblaščenca 

  Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

       informacijska pooblaščenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


