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Varstvo podatkov pri izvajanju pouka na daljavo 

 

Spoštovani! 

 

V času, ko zaradi nastalih razmer v zvezi z epidemijo pouk poteka v celoti na 

daljavo, vas želimo opomniti na določena ravnanja glede udeležbe učencev (in v 

primeru mlajših otrok tudi staršev oz. zakonitih zastopnikov) pri izvajanju le-tega z 

vidika varstva osebnih podatkov. Na tem področju morajo biti ozaveščeni tako učitelji 

kot tudi učenci in njihovi starši oz. zakoniti zastopniki, k obravnavani problematiki pa 

je potrebno pristopiti z vso resnostjo, odgovornostjo in s spoštovanjem do varstva 

osebnih podatkov vseh udeležencev. 

 

Snemanje pogovorov, razprav posameznikov na različnih sestankih in snemanje 

izvajanja pouka na daljavo, ob odsotnosti zakonskega temelja, ni dopustno in je 

zanj (za zakonito obdelavo osebnega podatka) potrebna vnaprejšnja privolitev 

udeleženih posameznikov. Pravica do varstva osebnih podatkov temelji na 

možnosti posameznika, da sam odloča, komu in za katere namene bo prepustil 

določene svoje osebne podatke. V primeru snemanja izvajanja pouka na daljavo, 

roditeljskih sestankov in podobno morajo biti udeleženi posamezniki o morebitnem 

snemanju predhodno obveščeni oz. seznanjeni, predvsem pa morajo biti obveščeni 

o tem, kdo bo upravljavec takšnih posnetkov, za katere namene se bodo ti 

uporabljali, koliko časa se bodo shranjevali, kdo bo njihov eventualni uporabnik ipd.  

 

Dejanje, ko nekdo neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek 

drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v 

njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak 

posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, je 

opredeljeno kot kaznivo dejanje neupravičenega slikovnega snemanja, skladno z  



 

 

določili 138. člena Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno 

besedilo s spremembami in dopolnitvami).  

 

V želji po spoštovanju varstva osebnih podatkov med vsemi udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa vas lepo pozdravljamo in vam želimo vse dobro.  

 

 

Mateja Miljković                                                                              Zlatka Vlasta Zgonc 
pooblaščena oseba za varstvo podatkov                                            ravnateljica 
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