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Številka: 007-96/2016/2 

Datum: 23.12.2016 

 

 

Ministrstvo za zdravje 

Direktorat za zdravstveno varstvo 

 

 

ZADEVA: Predlog Pravilnika o naročanju in načinu vodenja čakalnih seznamov in najdaljših 

čakalnih dobah v mreži javne zdravstvene službe – MNENJE 

ZVEZA: Vaše e-sporočilo, z dne 12. 12. 2016 

 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila in 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), v 

nadaljevanju podajamo pripombe Informacijskega pooblaščenca (IP) na predlog zgornjega pravilnika, 

ki je bil 12. 12. 2016 objavljen na vaši spletni strani. Pripombe se nanašajo na področje varstva 

osebnih podatkov. 

 

5. člen 

 

Javna spletna objava osebnih podatkov o zaposlenih ali pogodbenih zdravstvenih delavcih pri 

zasebnikih koncesionarjih je dopustna le, če to določa zakon. Za razliko od javnih uslužbencev in 

prejemnikov javnih sredstev (npr. pogodbeni zdravniki pri javnih zdravstvenih zavodih), Zakon o 

dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) namreč teh osebnih podatkovne določa kot javnih 

informacij. Glede na to, da noben zakon ne določa te obveznosti javne objave za vse zaposlene ali 

pogodbene zdravstvene delavce pri zasebnikih koncesionarjih, predlagamo, da se navedena 

zakonska materija uredi v ZPacP.Drugi odstavek 106. člena ZVOP-1 sicer določa, da se upravljavci 

sami lahko odločijo, da se javno objavijo osnovni podatki o zaposlenih, katerih delo je pomembno 

zaradi poslovanja z uporabniki storitev, vendar pa v tem delu ne gre za zakonsko obvezo teh 

upravljavcev, zato predlagamo, da se materija, ki jo ureja 5. člen predloga pravilnika, torej obveznost 

objave podatkov in nabor podatkov, določi z zakonom. 

 

 

 

 

6. in 11. člen 

 

V drugem odstavku 6. člena je med drugim določeno, da pacient prejme povratno informacijo v 

elektronski obliki (brez zahteve, ki jo vsebuje tretji odstavek 11. člena pravilnika). V tretjem odstavku 

11. člena je predvideno obveščanje pacienta pred izvedbo zdravstvene storitve, pri čemer avtomatsko 

obvestilo vsebuje minimalen nabor podatkov, tako da ni razvidno, za kakšno vrsto storitve gre. V obeh 

primerih velja, da če gre za informacijo, ki se posreduje prek elektronskih komunikacij, bi moralo biti 

sporočilo, ki oziroma če vsebuje zdravstvene podatke (to je npr. tudi podatek o vrsti storitve, datumu 

določene storitve, razlogu obravnave) vsaj šifrirano, kot to zahteva 14. člena ZVOP-1. 
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Z namenom enotne ureditve položaja v 6. in 11. členu pravilnika, skladnosti s sistemsko ureditvijo, in 

ker gre po našem mnenju za zakonsko materijo, predlagamo: 

 ustrezno dopolnitev novele ZPacP (gl. mnenje na zakon), 

 ohranitev besedila 6. člena pravilnika in 

 črtanje zadnjega stavka tretjega odstavka 11. člena pravilnika. 

 

 

Predlagamo še, da sta predlagana nova določba v 6. členu in določba v tretjem odstavku 11. člena 

vsebinsko usklajeni. 

 

Glede sedmega odstavka 11. člena predlagamo, da se črta. Posredovanje podatkov o pooblaščeni 

osebi za čakalni seznam naj se zagotavlja z določbo 16. člena ZPacP-A, glede katere smo predlagali 

ustrezno dopolnitev (gl. pripombe k zakonu). Pravilnik namreč ne bi smel določati posredovanja 

podatkov, ki po zakonu niso javni (tj. o zaposlenih pri zasebnikih koncesionarjih).  

 

12. člen 

 

Predlagamo, da se zadnji stavek prvega odstavka črta in se namesto tega, kot smo predlagali, 

ustrezno spremeni določba v prvem odstavku 15. členu ZPacP-A.   

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

 

Pripravil: 

mag. Urban Brulc, univ. dipl. prav. 

samostojni svetovalec IP 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 

 


