
MNENJA – SOGLASJA GDPR 

Svet staršev in uredba GDPR – zaradi uredbe o zaščiti osebnih 

podatkov ni potrebno spremeniti pravilnikov, ampak samo upoštevati 

uredbo GDPR. 
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Predsednik Sveta šole je upravičen do vseh naslovov, ki bi jih pri svojem 

delovanju v Svetu šole potreboval in jim z naslova šole lahko uradno pošilja 

sporočila.  

Podobno velja za predsednika Sveta staršev, ki mora komunicirati s predstavniki 

posameznih razredov, oziroma s člani Sveta staršev. Predstavniki posameznih  

razredov se sami odločijo, ali bodo dali svoj e-poštni naslov vsem ali pa samo 

predsedniku Sveta staršev in tajništvu. V kolikor bi predstavnik v Svetu staršev 

prosil za posredovanje določenega sporočila direktno predstavniku staršev 

drugega razreda, lahko to naredi preko predsednika sveta staršev ali pa preko 

tajništva. Zaželeno pa je, da imajo vsi predstavniki v Svetu staršev direktni  dostop 

do predsednika Sveta staršev in do tistih predstavnikov, ki so tudi v Svetu šole, v 

kolikor je takih predstavnikov več. Pri delu Sveta šole in Sveta staršev gre za 

odločitve, ki so informacije javnega značaja, tajni za širšo javnost so samo 

kontaktni podatki posameznih svetnikov. Svet staršev šole, oziroma predsednik 

Sveta staršev, bi lahko imel svoj e-poštni naslov, ki bi  mu ga za te namene odprla 

sama šola in na katerega bi mu lahko zainteresirana javnost pisala, v vsakem 

primeru pa je potrebno vso pomembno pošto, ki je naslovljena na predsednika 

Sveta staršev šole ali na sam Svet staršev, evidentirati in odprtje novega uradnega 

poštnega nabiralnika za Svet staršev bi za sabo potegnilo organizacijske 

spremembe na sami šoli, kar pa osebno odsvetujem. V najslabšem primeru bi pa 

moralo tajništvo pregledovati več uradnih naslovov šole in pomembno pošto 

evidentirati. 

Ali naj predstavniki Sveta staršev za potrebe delovanja sveta dajo svoj e-naslov 

vsem ostalim članom Sveta staršev ali pa delovati preko šolske pošte in tajništva, 

to je odločitev posameznih članov sveta. Opozoril bi še, da je vsa pošta, poslana 

iz osebnega poštnega nabiralnika na privatni e-poštni naslov, na nek način 

zasebna, namenjena samo za medsebojno komuniciranje in se ne more uporabljati 

pri javnem odločanju, je pa zelo koristna za medsebojno obveščanje. Ni pa možno 

odpreti in objaviti naslov uradnega e-poštnega predala, kjer bi komunicirali samo 

zasebno brez evidentiranja pomembne pošte, zato raje uporabite čisto zasebno 

pošto. 

  

 

  



MNENJA – SOGLASJA GDPR 

Imeti poseben e-naslov za Svet staršev morda ni najbolj smiselno, a če bi to želeli 

starši, se poštni predal brez težav odpre. 

 

Komuniciranje posameznega predstavnika iz Sveta staršev direktno s 

posameznim staršem iz njegovega razreda (lahko tudi izven) je lahko sporno, zato 

naj poteka samo posredno (preposlana pošta) preko razrednikov, uradne pošte 

tajništva ali vodstva šole in ne direktno.  

 

Predstavnik staršev posameznega razreda ne more direktno dostopati do e-poštnih 

naslovov ostalih staršev v razredu, ampak preko razrednika, katerega zaprosi, naj 

pošlje sporočilo ostalim staršem. 

Iz svoje prakse lahko povem, da predstavnika staršev v razredu prosim, naj 

dovolijo razredniku poslati njihov e-poštni naslov vsem ostalim staršem, pa naj se 

ti sami odločijo, ali bodo predstavniku razreda v svetu staršev odgovorili ali ne. 

Komunikacija potem lahko poteka med starši mimo razrednika. 

 

 

 

Novo mesto, 15.1.2020 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Temu mnenju lahko oporekate na naslovu informacijskega pooblaščenca. 
 


