
 

    

Vabimo vas na 4. spletno strokovno klepetalnico 
 

v četrtek, 3. junija 2021, ob 13. uri 
na spletni platformi Zoom 

 
PROGRAM: 

OSEBNI PODATKI V ČASU COVID-19 
 

- trk pravice do javnega zdravja in pravice do zasebnosti – ukrepi, ki posegajo v človekove pravice, 
morajo biti sorazmerni in časovno omejeni, 

- najpogostejša vprašanja pri Informacijskem pooblaščencu – od dopustnosti sledenja okuženim z 
aplikacijo do šole na daljavo, spremljanja delavcev pri delu na domu, merjenju telesne temperature 
ob vstopu v prostor, biometrije in drugih novih tehnologij, 

- odmevni primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca: policija in prepoznava obrazov protestnikov 
na protestih (modul Face Trace), problem (ne)prijava na cepljenje preko eUprave, digitalno zeleno 
potrdilo oz. potni list, prekomerne obdelave osebnih podatkov učencev in dijakov, prekomerne objave 
osebnih podatkov pri vročanju z javnim naznanilom preko eUprave, nevarnosti dveh predlogov 
zakonov – zakona o debirokratizaciji in zakona o prijavi prebivališča, 

- napake Slovenije iz Poročila Sveta Evrope 2020 – kako mednarodna javnost vidi posege v zasebnost 
naših državljanov.       

 
 
Gostja strokovne klepetalnice: 
Mojca PRELESNIK, Informacijska pooblaščenka 

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom, ki se je z dostopom do informacij 
javnega značaja začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi 
predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. 
Znanje in izkušnje, pridobljene v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri 
Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v 
praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca 
za dostop do informacij javnega značaja. 
Leta 2014 je bila izvoljena za informacijsko pooblaščenko in leta 2019 jo je Državni zbor ponovno izvolil za petletni 
mandat. 
Je avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva 
zasebnosti in osebnih podatkov ter predavateljica na številnih izobraževanjih in usposabljanjih. 
 

 
Udeležba je brezplačna. 
Strokovna klepetalnica bo potekala preko spleta (na spletni platformi Zoom). Na podlagi izpolnjene 
spletne prijavnice boste na vaš elektronski naslov pred izvedbo prejeli potrebna navodila in povezavo 
do spletne učilnice. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. številki 01 300 00 60 in 031 662 193 
ali na elektronskem naslovu info.zdgps@gmail.com.  
 

 doc. dr. Etelka Korpič Horvat        ga. Branka Neffat 
predsednica ZDGPS     podpredsednica ZDGPS 

mailto:info.zdgps@gmail.com

