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Številka: 0712-64/2013/2 
Datum:  
 
 
RS, Državni svet 
Peter Požun, državni svetnik 
 
e-naslov: nusa.zupanec@ds-rs.si  
 
 
 
 
 
ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) - MNENJE 
ZVEZA: Vaše zaprosilo št. 500-01/13-16, z dne 8. 10. 2013 
 
 
 
 
Spoštovani, 
 
 
zahvaljujemo se za poslano zaprosilo. V skladu z 48. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) se 
opredeljujemo do predloga ZZVZZ-M, ki je bil objavljen v Poročevalcu DZ dne 7. 10. 2013, in sicer do 14. člena 
novele, ki nabor osebnih podatkov v 79.b členu osnovnega zakona dopolnjuje s »podatki o zdravstvenem 
stanju, vključno z diagnozo«.  
 
Najprej naj izrazimo nezadovoljstvo z dejstvom, da nam Ministrstvo za zdravje v času priprave novele ni 
posredovalo osnutka v mnenje v skladu z 48. členom ZVOP-1. Ne gre namreč za nepomembno malenkost, pač 
pa za določbo, ki bistveno spreminja do sedaj ustaljen in primeren obseg zbirk osebnih podatkov v zbirkah 
ZZZS. 
 
S predlagano dopolnitvijo 79.b člena se ne strinjamo. Razlogi so naslednji: 

 Podatki o zdravstvenem stanju spadajo med občutljive osebne podatke, pri katerih je treba sorazmernost 
zakonodajnega poseganja v njihovo siceršnje varstvo presojati še posebej strogo in zadržano; 

 Podatek o zdravstvenem stanju je širok pojem in po Zakonu o pacientovih pravicah ne obsega samo 
diagnoze, ampak tudi »osebne, družinske in socialne razmere ter informacije v zvezi z ugotavljanjem, 
zdravljenjem in spremljanjem bolezni ali poškodb«; 

 Predlagano zbiranje osebnih podatkov bi se izvajalo na masoven način, tj. za vse paciente (zavarovance) 
in za vse zdravstvene storitve, ki so jim bile nudene v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe. Tak 
pristop pomeni nesorazmerno poseganje v zasebnost pacientov, ki so zdravstveno stanje primarno 
zaupali le zdravstvenemu osebju in se jih pravilnost evidentiranja, obračunavanja oziroma financiranja 
storitev neposredno ne dotika, saj na to nimajo pomembnejšega vpliva; 

 Vodenje podatkov o zdravstvenem stanju naj bi bilo (z nekaj izjemami) omejeno na klasično zdravstveno 
dokumentacijo in interne informacijske sisteme pri izvajalcih. Predlagana dopolnitev zbirke ZZZS pa vodi 
v širjenje (množitev) zbirk zdravstvenih podatkov pri več upravljavcih, zaradi česar kmalu ne bo več prave 
razlike med zbirkami zdravstvenih podatkov pri izvajalcih zdravstvenih storitev na eni strani, ter zbirko 
zavarovancev pri ZZZS; 

 Zbiranje in nadaljnje obdelovanje predlaganih osebnih podatkov ni nujno za zagotavljanje in financiranje 
zdravstvenih storitev, kar je v izhodišču osnovni namen obdelave osebnih podatkov po ZZVZZ ter je 
primarna pristojnost ZZZS; 

 Predlagana dopolnitev ni nujna oziroma ni edina možna pot:  
- za izvajanje učinkovitega nadzora nad evidentiranjem in obračunavanjem storitev,  
- za zagotavljanje pravilnega evidentiranja in obračunavanja storitev,  
- za izvajanje modela plačevanja po skupinah primerljivih primerov; 

 Predlagana dopolnitev nikakor ni zadnji manjkajoči ukrep, na katerega smo v javnem zdravstvu nestrpno 
čakali, in ki bo omogočil primeren sistem nadzora in pravičnega financiranja (kar je sicer željen cilj). Gre le 
za nebistveno izboljšanje sistema nadzora in modela SPP na način bistvenega poseganja v pričakovano 
zasebnost pacientov/zavarovanih oseb; 
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 Informacijski pooblaščenec je že v več mnenjih izrazil prepričanje, da redno pridobivanje podatkov o 
diagnozah (skupaj s paketom drugih podatkov) za vse izvedene zdravstvene storitve s strani ZZZS, ni 
dopustno, če so te vezane na določene ali določljive zavarovance (gl. mnenja št. 0712-56/2011/2, 0712-
41/2011/2 in 0712-568/2010/2). ZZZS se z diagnozami sicer lahko seznani, vendar je ta seznanitev po 
sedanji ureditvi primerno omejena izključno na vsak posamičen (konkreten) primer izvajanja finančnega 
nadzora.  

 

Ker torej niso izpolnjeni pogoji sorazmernosti za dopolnitev zbirke o zavarovancih, predlagamo, da se 
predlagana določba v celoti črta. 
 
 
Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni, 
 

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

pooblaščenka 
 
 
 
 
 
 
 
Poslati: 

- naslovniku po e-pošti; 
- zbirka dokumentarnega gradiva pri IP. 

 
 
 
 


