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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

gp.mizs@gov.si 

 

 

 

ZADEVA: Predlog Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih – 2022-3330-

0038 – MNENJE 

ZVEZA: vaš dopis št. 0070-41/2022 prejet dne 17. 2. 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 (v nadaljevanju IP) k prejetemu predlogu Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o 

dokumentaciji v vrtcih – 2022-3330-0038  (v nadaljevanju predlog pravilnika). 

 

Ugotavljamo, da se s 1. členom predloga pravilnika širi nabor posebnih vrst osebnih podatkov v zvezi 

z zdravjem preko obsega, ki ga v zvezi z vpisom in sprejemom otroka v vrtec opredeljuje 20. člen 

Zakona o vrtcih. Slednji predstavlja pravno podlago za zbiranje podatkov o zdravstvenem stanju 

otroka v povezavi s točko i drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe. Zakon o vrtcih podrobneje ne 

konkretizira nabora osebnih podatkov, ki naj bi jih v skladu z 20. členom zbirali vrtci in glede na namen 

določbe 20. člena Zakona o vrtcih iz te ni razbrati, da bi določba v skladu z načelom sorazmernosti in 

logično razlago zakona vključevala tudi podatke o konkretnih posameznih cepljenjih otroka ter razlogih 

zanje.  

 

Zato na tem mestu opozarjamo, da morajo biti v skladu z 38. členom Ustave nabor in namen zbiranja 

osebnih podatkov določeni z zakonom. Njihovo opredeljevanje zgolj s podzakonskim aktom, npr. s 

pravilnikom ni ustrezno. Po mnenju IP gre v primeru izpostavljene določbe predloga pravilnika 

posledično za materijo, ki bi jo moral urejati zakon. 

 

Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,  

Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., 

informacijska pooblaščenka 

Pripravila: 

Alenka Jerše, univ. dipl. prav. 

namestnica informacijske pooblaščenke 


