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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
gp.mizs@gov.si

ZADEVA: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah – EVA 20193330-0014 –MNENJE
ZVEZA: Gradivo št. 0070-19/2019, z dne 10. 4. 2019 objavljeno na spletnem portalu E-demokracija

Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) se je preko spletnega portala E-demokracija seznanil s
Predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah – EVA 2019-3330-0014. Na
podlagi 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 (v nadaljevanju Splošna uredba) IP ugotavlja, da se na obdelavo osebnih podatkov nanaša predvsem 12. člen
predloga zakona. Ta ureja nov 43.a člen ZGim in razkrivanje ter posredovanje osebnih podatkov
staršem polnoletnih dijakov v zvezi z obveznostjo staršev teh dijakov glede preživljanja svojih
polnoletnih šolajočih se otrok.
IP je opisano problematiko v praksi zasledil in ocenjuje, da je to vsekakor smiselno in potrebno
zakonsko urediti. V nasprotnem primeru se namreč šole znajdejo v situaciji, ko morajo same odločati o
tem, do katerih podatkov je starš upravičen v zvezi z njegovo dolžnostjo preživljanja šolajočih se
polnoletnih otrok ter o tem, kakšna je pri tem vloga in možnost polnoletnih posameznikov glede
samoodločbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Nabor podatkov, ki so za ta
namen potrebni, mora biti stvar odločitve stroke, zato v tem delu IP nima posebnih pripomb.
IP pa se sprašuje, zakaj v zadnjem (4.) odstavku 12. člena predloga zakona, ki določa besedilo
novega 43.a člena ZGim, besedilo ne določa izrecno, da je možnost pridobivanja osebnih podatkov
polnoletnih dijakov s strani staršev ne glede na voljo dijakov vedno vezana na dolžnost staršev glede
preživljanja. V tem delu torej ni povsem jasno, ali imajo pravico do pridobitve določenih podatkov (iz 4.
odstavka novega 43.a člena ZGim) vedno in ne glede na voljo polnoletnega dijaka vsi starši ali zgolj
tisti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja, dolžni preživljati polnoletnega dijaka.
Predlagamo, da v tem delu besedilo po potrebi ustrezno dopolnite.
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav,
Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav.,
informacijska pooblaščenka
Pripravila:
Alenka Jerše, univ. dipl. prav.
namestnica informacijske pooblaščenke
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