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Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport

Zadeva: Mnenje IP k predlogu načina vzpostavitve Evidence o preizkusih znanja v zvezi s 101.a
členom Zakona o mednarodni zaščiti
Zveza: vaše e-sporočilo z dne 1. 2. 2017

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je dne 1. 2. 2017 prejel vaše zaprosilo za mnenje v
zvezi z vzpostavitvijo Evidence o preizkusih znanja, ki bi jo želeli vzpostaviti s pravilnikom sprejetim na
podlagi predloga Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic oseb z mednarodno zaščito
(predlog uredbe). Kot pojasnjujete, za vzpostavitev navedene evidence ni izrecne zakonske podlage v
Zakonu o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 22/16 in 5/17 – ZTuj-2D, v nadaljevanju ZMZ-1),
vendar pa nujnost njene vzpostavitve izhaja iz določb 90. člena ZMZ-1, ki med drugim določa, da ima
oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita pravico do izobraževanja; ter 101. člena ZMZ-1, ki določa,
da so osebe s priznano mednarodno zaščito pri uveljavljanju pravic na področjih predšolske vzgoje,
osnovnošolskega, srednješolskega, višješolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih izenačene
z državljani RS.
Na podlagi 90. člena ZMZ-1 je, kot navajate, v postopku priprava predloga uredbe, ki med drugim
ureja tudi pravico do izobraževanja osebam z mednarodno zaščito, ki svojega izobraževanja ne
morejo dokazati z listinami o izobraževanju. Navedena uredba bo za te osebe predvidela opravljanje
izpita, s katerim bo oseba izkazala svoje znanje in na podlagi česar bo lahko vključena v ustrezno
vrsto izobraževanja. Po opravljenem izpitu, ki jih bosta izvajala Zavod RS za šolstvo in Državni izpitni
center, bo oseba prejela potrdilo, ali je izpit opravila oziroma ga ni opravila. Potrdilo bo izkazovalo
izpolnjevanje pogoja za vstop v določeno izobraževanje, ne pa zaključeno vrsto izobraževanja.
Pojasnjujete še, da predlog uredbe še predvideva, da podrobnejša določila v zvezi s preizkusom in
izdajo potrdila ter druga vsebinska in postopkovna pravila v zvezi z vpisom in izobraževanjem oseb z
mednarodno zaščito določi minister pristojen za izobraževanje. Na podlagi predloga uredbe naj bi bila
s takšnim pravilnikom med drugim vzpostavljena tudi Evidenca o preizkusih znanja (delovni naslov), ki
jo bo vodil Zavod RS za šolstvo in Državni izpitni center. Evidenca naj bi, kot navajate, predvidoma
vsebovala osebne podatke, kot so osebno ime kandidata, rojstni datum, kraj in državo rojstva, datum
in številka izdaje potrdila o opravljenem preizkusu, izdajatelj potrdila, uspešnost kandidata pri
preizkusu znanja. Namen (uporaba) osebnih podatkov je v postopkih uveljavljanja in varstva pravic
oseb z mednarodno zaščito, ki bodo opravljali te izpite in v upravnih postopkih uveljavljanja varstva
zaradi morebitnih kršitev pravic.
V nadaljevanju vam 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) posredujemo stališča IP k predlaganemu besedilu
predloga zakona. IP uvodoma opozarja, kot ugotavljate tudi sami, da mora v skladu z Ustavo RS (38.
člen) zbiranje, obdelovanje in namen uporabe osebnih podatkov določati zakon (podzakonski predpis
torej ne zadošča), iz vaših pojasnil pa izhaja, da ne gre le za tehnično izvedbeno opredelitev zbiranja
in obdelave osebnih podatkov, ampak naj bi omenjeni pravilnik vzpostavljal novo evidenco o
preizkusih znanja. Glede na podana pojasnila in konkretne okoliščine navedenega primera IP
ocenjuje, da bi predlagana rešitev na podlagi 4. odstavka 9. člena ZVOP-1 lahko bila kot začasna (do
vzpostavitve ustrezne zakonske podlage v področnih predpisih) opredeljena v prehodnih določbah
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navedene uredbe ali pravilnika upoštevajoč nujnost opredelitve postopka uveljavljanja zakonskih
pravic oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita.
Opozarjamo pa, da bi dolgoročno morali zagotoviti v ZMZ-1 ali drugem zakonu ustrezno zakonsko
podlago za vodenje navedene evidence.
S spoštovanjem,

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
Informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše,
namestnica informacijske pooblaščenke
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