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Spoštovani,
Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju Pooblaščenec) na podlagi 48. čl. Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1) daje
predhodna mnenja ministrstvom, državnemu zboru, organom samoupravnih lokalnih
skupnosti, drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil o usklajenosti določb
predlogov zakonov ter ostalih predpisov z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo osebne
podatke.
Pooblaščenec je pregledal poslani predlog Zakona o štipendiranju (v nadaljevanju ZŠ) in vam
v zvezi s tem predlogom z vidika določb ZVOP-1 posreduje sledeče pripombe:
Prva pripomba se nanaša na evidenco prejemnikov spodbud za izobraževanje, ki je določena
v prvem odstavku 54. člena. Vsebina navedene evidence v poslanem predlogu namreč ni
določena, prav tako pa tudi ni določeno, kdo bo vodil navedeno evidenco. Po določbah
prvega odstavka 9. člena ZVOP-1 se osebni podatki v javnem sektorju lahko obdelujejo, če
obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Zaradi takšne
določbe ZVOP-1 ter določbe 38. člena Ustave Republike Slovenije, je potrebno ZŠ dopolniti
in sicer tako, da se doda člen, v katerem bo določena tudi vsebina evidence prejemnikov
spodbud za izobraževanje oziroma vrste osebnih in drugih podatkov, ki jih bo navedena
evidenca vsebovala ter določen upravljavec navedene evidence.
Druga pripomba se nanaša na drugi odstavek 54. člena, kjer je določeno, da se podatki iz
evidenc, ki jih vodijo organi in organizacije, povezujejo v enotno centralno zbirko podatkov, ki
jo vodi, vzdržuje in nadzoruje ministrstvo, pristojno za delo. Iz takšne dikcije izhaja, da se
bodo podatki iz vseh štirih evidenc, ki so določene v prvem odstavku 54. člena, povezali zgolj
v eno centralno zbirko podatkov. Po mnenju Pooblaščenca bi bilo takšno povezovanje
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nepregledno in neprimerno, zaradi česar bi kazalo dikcijo drugega odstavka 54. člena
spremeniti na način, da bo iz nje jasno razvidno, da se podatki iz evidenc, ki jih vodijo organi
in organizacije, posredujejo in povezujejo v štiri enotne centralne zbirke podatkov, ki jih v
enaki obliki in vsebini vodi, vzdržuje in nadzoruje ministrstvo, pristojno za delo.
Tretja pripomba se nanaša na 61. člen, ki določa, da vsebino ter način in postopke
sporočanja podatkov in metodologijo vodenja evidenc po tem zakonu s podzakonskim aktom
podrobneje predpiše minister, pristojen za delo. V zvezi s takšno dikcijo vas opozarjamo, da
se s podzakonskim aktom glede na določbe drugega odstavka 38. člen Ustave Republike
Slovenije ter določbe prvega odstavka 8. člena in prvega odstavka 9. člena ZVOP-1, ne more
predpisovati vsebina sporočanja osebnih podatkov. Kot že rečeno, se lahko vrste osebnih
podatkov, ki se obdelujejo (obdelava osebnih podatkov po 3. točki 6. člena ZVOP-1 med
drugim pomeni tudi sporočanje in dajanje podatkov na razpolago), predpišejo le z zakonom,
pri čemer mora zakonodajalec upoštevati načelo sorazmernosti iz 3. člena ZVOP-1, kar
pomeni, da lahko predpiše le obdelavo tistih vrst osebnih podatkov, ki so ustrezni in po
obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. V ZŠ je torej
treba jasno določiti vsebino posameznih zbirk osebnih podatkov ter vrste osebnih podatkov,
ki se bodo zbirale od posameznih upravljavcev osebnih podatkov ali drugih oseb. Zaradi tega
Pooblaščenec predlaga spremembo 61. člena ZŠ in sicer tako, da se v njem izpustita
besedici »Vsebino ter«.
Pooblaščenec je pregledal tudi pripombe Ministrstva za finance št. 112-01-100/2005 z dne
19.02.2007 in v zvezi s tem sporoča, da se s predlaganim strinja.

S spoštovanjem,
Informacijski pooblaščenec
Nataša Pirc Musar, univ.dipl.prav.,
pooblaščenka
Poslati:
•
naslovnikom,
•
arhiv, tu.
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