
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

Šentvid pri Stični 46 

1296 Šentvid pri Stični 

 

tel.: 01 78 87 802 

fax: 01 78 87 805 

E-mail: group2.osljfv@guest.arnes.si 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Na podlagi 3. člena Pravil o varovanju osebnih podatkov  v Osnovni šoli Ferda Vesela 

Šentvid pri Stični podpisani/a:_________________________________________________, 

naslov:_______________________________________________________ (ime, priimek in naslov 

staršev oz. zakonitih zastopnikov učenca-ke) 

podajam 

S O G L A S J E, 

 

da Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti, uporablja in v okviru svoje dejavnosti objavlja naslednje podatke, ki po naravi, 

vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost  učencev: 

 seznami učencev po oddelkih (objava na oglasnem mestu v šoli); 

 podatki o kandidatih za nacionalno preverjanje znanja (objava seznamov na oglasnem 

mestu v šoli); 

 dosežki učencev na tekmovanjih v znanju in na športnih tekmovanjih (objava na oglasnih 

mestih v šoli, na spletni strani šole, šolskem glasilu, v medijih); 

 skupinske fotografije učencev (objava na spletni strani šole, na oglasnem mestu, javnih 

tiskanih in elektronskih medijih) in fotografije generacije 9. razreda (objava na steni 

hodnika pred upravo šole, na spletni strani šole in javnih tiskanih in elektronskih medijih); 

 fotografije učencev, ki se udeležijo šolskih in obšolskih dejavnosti (objavljeno na 

oglasnem mestu v šoli, na spletni strani  šole, javnih tiskanih in elektronskih medijih); 

 zvočni ali videoposnetki učencev, ki nastopajo na javnih prireditvah (oglasna mesta v šoli, 

šolskem glasilu, v medijih);  

 razstave  izdelkov učencev (razstavni  prostori v šoli, galerijah).  

 

Podpisani _______________________________________ zakoniti zastopnik učenke/učenca: 

 _____________________________________________________ (vpišite ime in priimek učenke/učenca)  

 

soglašam, da se bodo osebni podatki iz tega soglasja  uporabljali za namen, ki je v soglasju 

naveden. 

 

Soglasje velja za čas šolanja mojega otroka na Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični. 

Seznanjen sem, da lahko brez navedbe razloga kadarkoli pisno prekličem to soglasje. 

 

Datum: 2. 9. 2013    Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:  

       

____________________________________________ 

mailto:group2osljfv@guest.arnes.si

