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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (EVA: 20223330-0117) – MNENJE
ZVEZA: vaš dopis št. 007-273/2022/15 prejet dne 12. 10. 2022 in priloženo gradivo

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 mnenje Informacijskega
pooblaščenca (IP) k prejetemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem
šolstvu – EVA: 2022-3330-0117 (predlog zakona).
Kot ugotavljamo po pregledu gradiva, se na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov nanašajo 5., 10.,
11., 12., 13., 14., 15. in 16. člen predloga zakona.
K 5. in 12. členu
IP opozarja, da vsebina oz. definicija pojma 'evropska študentska identiteta', ki naj bi bila po novem na
študentski izkaznici, kot razbere IP, ni nikjer zakonsko opredeljena, zato predlagamo, da npr. po vzoru
opredelitve v Zakonu o osebni izkaznici (6. člen) točneje opredelite, kaj naj bi ta vsebovala. V
nasprotnem primeru je določba presplošna in nejasna ter ne zadosti zahtevi po jasnosti in določnosti
predpisov glede zbiranja in obdelav osebnih podatkov.
K 10. členu
Podobno kot pri pojmu 'evropska študentska identiteta' predlagamo tudi v zvezi s pojmom 'akademska
elektronska identiteta' točnejšo opredelitev v izogib nejasnosti in nedoločnosti opredelitve zbiranja in
obdelav osebnih podatkov.
K 14. členu
IP izpostavlja, da z vidika 15. in 38. člena Ustave ni ustrezna predlagana določba novega 12.
odstavka 82. člena ZViS v delu, ki se nanaša na pridobivanje nejasno opredeljenih vrst osebnih
podatkov neopredeljenega kroga posameznikov (tako vlagateljev kot članov njegove družine) od
Finančne uprave Republike Slovenije in ministrstva, pristojnega za socialne zadeve, oziroma centrov
za socialno delo. Določba namreč predvideva pridobivanje podatkov o materialnem položaju študenta,
ki ni zakonsko opredeljen pojem ali vrsta podatkov, ki bi obstajala v evidencah FURS. Prav tako ni
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določeno dovolj ozko, za katere člane vlagateljeve družine se lahko pridobivajo podatki po tem členu,
saj ti v tem členu niso opredeljeni (gre za katerekoli člane družine ali zgolj člane, ki npr. živijo v
skupnem gospodinjstvu).
Nov 12. odstavek 82. člena ZViS naj bi določal:
»Na podlagi elektronske vloge prijave za subvencionirano bivanje ter soglasja vlagatelja in članov
njegove družine se za izbirni postopek študentov za subvencionirano bivanje lahko s povezovanjem
eVŠ in:
evidenc, ki jih vodi Finančna uprava Republike Slovenije, na podlagi davčne številke pridobijo
podatki o materialnem položaju študenta;
evidenc, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, oziroma centri za socialno delo,
na podlagi enotne matične številke občana študenta pridobijo podatki o preživnini za študenta
in članov njegove družine, potrebni za ugotovitev materialnega položaja študenta;
evidenc, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi enotne matične
številke občana študenta pridobijo podatki o članih študentove družine;
evidence o zavarovanih osebah, ki jo vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na
podlagi enotne matične številke občana študenta pridobi podatek o tem, ali študent izpolnjuje
pogoj iz prvega odstavka 69. člena tega zakona,
evidenc, ki jih vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, na podlagi enotne matične
številke občana staršev oziroma skrbnikov študenta pridobi podatek o tem, ali so brezposelni,
evidenc iz 81. člena tega zakona, ki jih vodijo visokošolski zavodi, na podlagi enotne matične
številke občana študenta pridobijo podatki o dosedanjem študijskem uspehu študenta,
centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za
višje šolstvo, pridobijo podatki o študentih višjih strokovnih šol.«.
IP predlaga, da se v izpostavljenem delu v izogib neskladnosti predpisa z Ustavo zakonska določba
konkretizira in se točneje opredeli, katere vrste osebnih podatkov so mišljene ter za katere
posameznike veljajo.
S spoštovanjem,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
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