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Številka: 007-8/2020/ 

Datum:  

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko šolstvo 

Gp.mizs@gov.si 

 

 

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – EVA 2019-

3330-0022 – DODATNO MNENJE 

ZVEZA: Vaš e-dopis št. 0070-30/2019 z dne 7. 7. 2020 

 

 

Spoštovani, 

 

na podlagi vašega zaprosila, 48. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 57. člena 

Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi 

Direktive 95/46/ES (Splošna uredba) v nadaljevanju posredujemo dodatno mnenje IP k prejetemu 

dopolnjenemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – EVA 2019-

3330-0022).  

 

Kot je razbrati iz prejetega gradiva, tudi dopolnjen predlog ZVrt-G v pretežnem delu ne ureja obdelave 

osebnih podatkov izven že zakonsko določene. 

 

V zvezi s tem pojasnjujemo, da je IP že v svojem prvem mnenju k prejetemu predlogu ZVrt-G (mnenje 

IP št. 008-8/2020/2 z dne 11. 3. 20201) v zvezi z evidenco iz novega 44.a člena (zdaj 10. člen 

predloga ZVrt-G) opozoril, da iz predloga ZVrt-G niti iz obstoječega besedila ZVrt ni razbrati namena 

te evidence (gre za evidenco otrok, ki jih varuje varuh predšolskih otrok na domu). Iz obrazložitev k 

temu členu izhaja, da naj bi se evidenca vzpostavljala zaradi učinkovitejšega nadzora nad varstvom 

predšolskih otrok, ki ga izvajajo varuhi predšolskih otrok. Zato ponovno izpostavljamo, da mora biti 

glede na člen 38 Ustave vsaka obdelava osebnih podatkov (sem sodi tudi namen obdelave) primarno 

opredeljena z zakonom in ne podzakonskim aktom. Glede na to predlagamo, da se besedilo novega 

člena 44.a ustrezno dopolni in se glede na zakonsko zasledovani namen zbiranja podatkov ta namen 

tudi opredeli v predlogu ZVrt-G (lahko po vzoru npr. veljavnega 4. odstavka 44. člena ZVrt). 

 

Upoštevajoč navedeno IP nima drugih pripomb k prejetemu gradivo z vidika obdelave osebnih 

podatkov.  

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

 
1 https://www.ip-
rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/pripombe/2020/MIZS_predlog_sprememb_Zakona_o_vrtcih_mar2020.p
df 
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namestnica informacijske pooblaščenke 

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

 


