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Predlog Zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti
vaš dopis št. 007-265/2017/267 z dne 27. 7. 2020

Na Ministrstvu za pravosodje smo proučili novo besedilo Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni dejavnosti oseb in na gradivo podajamo naslednje pripombe:
K 43. členu:
Glede na to da predlagani 43. člen delno ureja tudi bodoča podatkovna središča glede objav in
osebnih podatkov, menimo, da bi bilo treba člen zaradi posega v osebne podatke podrobneje
razdelati, tako da predlagamo naslednjo vsebino (spremembe in dopolnitve v kurzivu):
43. člen
(dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov)
(1) V okviru raziskav, sofinanciranih z javnimi viri, mora financer zahtevati, izvajalec
znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotoviti odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih
člankov, ki se nanašajo na raziskovalne rezultate. Izvajalci si morajo prizadevati tudi za odprto
dostopnost drugih vrst znanstvenih publikacij.
(2) Raziskovalni podatki in z njimi povezani rezultati raziskav (v nadaljnjem besedilu:
raziskovalni podatki), sofinancirani z javnimi viri, morajo biti odprti in dostopni, ob upoštevanju
omejitev, ki jih nalaga varstvo intelektualne lastnine, varnost oseb ali države, če ni drugače
določeno z drugimi predpisi. Odprti raziskovalni podatki morajo biti objavljeni ali drugače
dostopni na način, ki omogoča njihovo preglednost, dostopnost, možnost ponovnega
vrednotenja in uporabe, v skladu s tehničnimi zmožnostmi pa tudi njihovo povezljivost.
(3) Osebni podatki iz vsebine raziskav, sofinanciranih z javnimi viri, se lahko naknadno
obdelujejo za podobne ali druge raziskovalne namene v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov. Če so bili osebni podatki v raziskavi obdelani na podlagi privolitve
posameznika, na katerega se nanašajo, se lahko nadalje obdelujejo le, če privolitev vsebuje
tudi naknadno obdelavo ali pa to dovoljuje nova privolitev. Pridobljene privolitve mora izvajalec
znanstvenoraziskovalne dejavnosti hraniti 10 let in so zaradi preverjanja zakonitosti obdelave

osebnih podatkov na razpolago posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, in
izvajalcu znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Privolitev ni potrebna, kadar gre za obdelavo
osebnih podatkov na podlagi zakona, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhive.
(4) Javna raziskovalna organizacija ali drugi pristojen javni zavod lahko kot upravljalec teh
podatkov za izvajanje določb prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena vzpostavi
certificirana področna podatkovna središča za raziskovalne podatke, vključno z osebnimi
podatki.
(5) Podrobnejše zahteve glede priprave znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov iz prvega
in drugega odstavka tega člena ter roke za zagotovitev odprtega dostopa določi vlada v
predpisu iz 40. člena tega zakona.
(6) Za sofinanciranje izvajanja ukrepov odprte znanosti, ministrstvo, pristojno za znanost, ali
ARRS lahko sklepa neposredne pogodbe o sofinanciranju.

Obrazložitev predlaganih sprememb in dopolnitev:
V drugem odstavku je beseda »interoperabilnost« spremenjena v »povezljivost« in prestavljena
na konec določbe, saj domnevamo, da se je zaradi tehničnih nezmožnosti ne da vedno doseči.
V tretjem odstavku je beseda »varovanje« spremenjena v »varstvo«, saj je mišljeno varstvo
osebnih podatkov. Dodana so posebna pravila glede privolitve. V veliko primerih je namreč
treba za obdelavo konkretnih osebnih podatkov posameznikov in posameznic (če niso že bili
anonimizirani in ne veljajo več za osebne podatke) dobiti predhodno privolitev, le-ta pa je
pogosto dana le za izvirno (začetno) raziskavo in ne za naknadne uporabe (naknadne
raziskave). Prav tako predlagamo posebno zakonsko dobo (10 let) za hrambo privolitev in z
opredelitvijo namena te hrambe. Doba 10 let je po oceni Ministrstva za pravosodje primerna
(sorazmerna), da lahko posameznik preveri, ali so bili podatki zakonito (začetno ali naknadno)
obdelani. Ne glede na navedeno pa še vedno velja drugi odstavek 65. člena Zakona o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, po katerem postane arhivsko gradivo
dostopno za javno uporabo 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na
katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan, če ni z drugimi predpisi drugače
določeno. V tem primeru (uporaba drugega odstavka 65. člena ZVDAGA) ni potrebna privolitev
za obdelavo osebnih podatkov.
K 59. členu:
Glede tretjega odstavka 59. člena se nam zastavlja vprašanje, ali je potrebna obdelava davčne
številke zasebnega raziskovalca. Določba s tega vidika ni obrazložena.

S spoštovanjem.
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