
Ministrstvo za zdravje

Številka: 014-74/2021-2
Datum:  26. 08. 2021

ZADEVA: Ponovni poziv v zvezi s pooblastilom in posredovanje podatkov za izdajo 
eReceptov - samotestiranje dijakov in učencev

ZVEZA: Vaš dopis št. št. 187-399/2021/212 z dne 19. 8. 2021

Spoštovani,

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) vas je z dopisom št. 014-74/2021-
1 z dne 20. 08. 2021 pozvala k podaji pojasnil, na  kakšni  pravni  podlagi temeljijo vaša 
navodila št. 187-399/2021/212  z  dne  19.  8.  2021,  s  katerim  koncesionarjem  
družinskim  zdravnikom  in pediatrom predlagate, da pooblastijo zdravnika mag. Franca 
Vindišarja, dr. med. spec. za avtorizacijo eReceptov za izdajo testov za samotestiranje 
učencev in dijakov.

Že z zgoraj navedenim dopisom vas je zbornica opozorila, da predlagano postopanje 
pomeni obsežno obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, ki ni dopustna brez 
ustrezne pravne podlage. Zbornica je pridobila tudi mnenje Informacijskega 
pooblaščenca, ki vam ga posredujemo v prilogi. Po mnenju Informacijskega pooblaščenca 
bi predlagana obdelava osebnih podatkov predstavljala precejšnje tveganje za nezakonito 
obdelavo osebnih podatkov, saj bi morali udeleženci izpolniti vrsto zahtevnih osnovnih in 
dodatnih obveznosti iz Splošne uredbe o varstvu podatkov ter bi prišlo do množične 
obdelave posebnih kategorij osebnih podatkov in to s strani več udeležencev, pri čimer 
razmerja med njimi niso dovolj jasno opredeljena. Informacijski pooblaščenec tudi 
opozarja, da je zakonitost obdelave osebnih podatkov odvisna od zakonitosti pooblastil ali 
prenosa pooblastil, ki pa sta v konkretnem primeru lahko sporna pravna posla (npr. 
vprašanje ustrezne specialnosti pooblaščenega zdravnika, problem nesodelovanja 
pacientov, nejasnost ali gre za klasična pooblastila ali za prenos pooblastil)  ter izpostavlja, 
da za tovrstno obdelavo osebnih podatkov ni ustrezne ureditve v zakonu.

Posebej tudi opozarjamo, da je Informacijski pooblaščenec navedel, da je zlasti 
problematična tudi priprava seznamov učencev oziroma dijakov, saj bi v primeru 
presežnih seznamov (ki bi npr. pomotoma vsebovali posameznike, ki do testov niso 
upravičeni) prišlo do nezakonite obdelave osebnih podatkov. Upoštevajoč dejstvo, da ste 
spremenili vaše navodilo (dopis št. 187-399/2021/219) in izvajalce pozvali, naj posredujejo 
podatke glede na datum rojstva otrok in ne glede na okoliščine, ki upravičujejo 
samotestiranje (razred oziroma letnik šolanja) je vašo navodilo in na njem utemeljena 
obdelava osebnih podatkov v tem delu očitno nezakonita. 
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V skladu z vsem navedenim zbornica zaključuje, da je s strani ministrstva predlagan način 
zagotavljanja testov za samotestiranje dijakov in učencev pravno in administrativno zelo 
zapleten in zamuden, zlasti pa tudi v več delih potencialno nezakonit. Zbornica ministrstvo 
zato poziva, da predvidi zakonit in poenostavljen (tako za izvajalce zdravstvene dejavnosti 
kot za učence in dijake) način zagotavljanja testov, primeroma z razdeljevanjem testov v 
izobraževalnih ustanovah, kot je bilo to izvedeno v preteklosti.

Ob tem vas tudi izrecno pozivamo, da prekličete dano navodilo izvajalcem zdravstvene 
dejavnosti in s tem preprečite potencialno nezakonito obdelavo osebnih podatkov.  

Prosimo, da se pri odgovoru na naš dopis sklicujete na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

Pripravil-a:
Larisa Vrtačnik Jarc
Pravnik II

Peter Renčel univ. dipl. prav.
Vodja oddelka za pravne zadeve

Tina Šapec, univ. dipl. prav.
Generalna sekretarka

Vročiti (po elektronski pošti): Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si 

Priloga: Mnenje Informacijskega pooblaščenca št. 07121-1/2021/1583 z dne 25. 8. 2021
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