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Številka: 007-105/2013/8 

Datum: 12. 3. 2014 

 

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŢINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŢNOSTI 

Direktorat za trg dela in zaposlovanje 

Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana 

 

 

 

Zadeva: predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o subvencioniranju študentske prehrane 

– mnenje Informacijskega pooblaščenca  

Zveza: Vaše zaprosilo z dne 12.3.2014 

 

Spoštovani!  

 

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) se je na podlagi 48. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 113/05, 51/07 in 67/07, v nadaljevanju ZVOP-1) na predlog novele Zakona o 

subvencioniranju študentske prehrane (v nadaljevanju: predlog novele ZSŠP) ţe odzval konec lanskega 

decembra in letos februarja. Tokrat se odziva na predlog novele po končanem strokovnem usklajevanju, prejet 

12.3.2014. 

 

K 2. členu predloga novele ZSŠP 

V tretjem odstavku 2. člena predlog novele ZSŠP je urejena zbirka podatkov o študentih, ki so upravičeni do 

povečanja števila subvencij. Določeno je, da se v tej evidenci obdelujejo enaki podatki kot sicer v evidenci o 

upravičencih (iz prvega odstavka tega člena) in razlog, zaradi katerega je glede na 8. člen tega zakona 

upravičenec upravičen do dodatnih subvencioniranih obrokov mesečno. Ţe v pripombah, ki smo vam jih poslali 

decembra 2013, smo kot pomanjkljivost takratnega predloga novele zapisali odsotnost navajanja vrste osebnih 

podatkov, ki se v zbirki vodijo o: 

- upravičencih s posebnimi potrebami zaradi teţke oziroma teţje funkcionalne prizadetosti, 

- upravičencih – otrocih padlih v vojni za Slovenijo 1991 in 

- upravičencih - starših.  

 

Predlagamo, da odstavek dopolnite z navedbo vrste osebnih podatkov, ki bodo vodeni o posebnih kategorijah 

upravičencev. Če bo to zgolj razlog je pomembno, da izvajalcu vsaj z navodilom pojasnite, katere osebne 

podatke upravičencev sme zahtevati kot dokazilo za priznanje statusa upravičenca iz razlogov starševstva, 

funkcionalne prizadetosti… Vse v izogib pretiranih zahtevam s strani izvajalca. 

 

 

Na koncu četrtega odstavka 2. člena predlog novele določa: »Upravičenci so ponudniku subvencionirane 

študentske prehrane na njegovo zahtevo dolžni izkazati svojo istovetnost s predložitvijo osebnega dokumenta s 

fotografijo na vpogled.« Z ozirom na dejstvo, da ponudnik študentske prehrane ob uveljavljanju subvencije z 

mobilnim telefonom ali kartico nima »kontrolnega podatka« o osebnem imenu, rojstnem datumu, naslovu 

prebivališča študenta, ni najti prav nobenega opravičljivega razloga za zahtevo po predloţitvi osebnega 

dokumenta (torej osebne izkaznice, potnega lista…). Ponudnik namreč ne preverja istovetnosti študenta, 

temveč morebiti le status upravičenca – za kar bi zadoščala predloţitev »statusne izkaznice« (65. člen ZVis). 
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Predlagamo, da se sporni stavek opusti ali pa zahteva po predloţitvi osebnega dokumenta nadomesti z zahtevo 

po predloţitvi statusne študentske izkaznice.  

 

 

 
 
 
S spoštovanjem, 
 

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

pooblaščenka 
 

 
 
 
 


