
 

 

Spoštovani starši! 
 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje 
njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev in 
staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).  
 
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola uporablja in 
hrani v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to 
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu 
izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z 
določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del 
arhivskega gradiva.  
 
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za katere 
ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev.  
 

Vljudno prosimo, da preberete soglasje na drugi strani tega dopisa »Soglasje staršev oziroma skrbnikov« in 
nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da pri posameznemu namenu 
obdelave označite  če SE strinjate. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, 
pustite možnost  neoznačeno, soglasje pa v vsakem primeru vrnete v tajništvo šole.  

 
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete na naši spletni 
strani – Osebni podatki - Politiki varstva osebnih podatkov (povezava do objave: http://www.os-
franaerjavca.si/osebni-podatki/). Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo 
podatkov na dpo@datainfo.si, oziroma v poslovnem času zavoda v glavni pisarni/tajništvu šole (uprava, 1. 
nadstropje). 
 
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene namene 
obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.  
 
S podpisom privolitve ste seznanjeni, da lahko kadarkoli zahtevate vpogled v vaše osebne podatke, zahtevate 
popravek osebnih podatkov, blokiranje, izbris ali omejitev uporabe na način, da zahtevo naslovite pisno na 
naslov Osnovna šola Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica.  Posameznik ima pravico do 
vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. 
 
Mag. Lara Brun, ravnateljica 
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SOGLASJE STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV 
 

Starš/skrbnik ___________________________ učenca/učenke ____________________ iz ________razreda 
    (ime in priimek starša ali skrbnika)                                                              (ime in priimek otroka)                   (npr. 2. A) 

se strinjam oziroma dajem privolitev:                                                                        
 

☐ da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu in telefonu (podatki pridobljeni s prijavnico eAsistent), 
 

☐ da moj otrok lahko sodeluje na natečajih, razpisih in tekmovanjih, pri katerih je za sodelovanje predvideno 

posredovanje osebnih podatkov (predvideni podatki: ime in priimek, razred in oddelek, šolsko leto, datum ali letnica rojstva), 
 

☐ da moj otrok sodeluje oziroma nastopa na javnih prireditvah na šoli in izven nje (npr. šolske proslave, 

pevski zbor …) (opomba: predvidena so snemanja in fotografiranja javnih prireditev), 
 

☐ da šola posreduje zahtevane podatke tretjim osebam za prijave na razna tekmovanja (npr. pevski zbor, 
šolska tekmovanja), za upravljanje E-Identitet (Arnesov epoštni naslov, izbirni predmeti, spletne učilnice, 
kolesarski izpit za 5. razred …), za pridobitev skupinske vozovnice ipd. (predvideni podatki: ime in priimek, razred in 

oddelek, šolsko leto, datum ali letnica rojstva, EMŠO, naslov),  
 

☐ da šola objavi in razstavi šolske izdelke, fotografije, video in zvočne posnetke učenca v šolskih 
publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole za namen obveščanja učencev in javnosti o šolskih 
dogodkih in učnem procesu,  
 

☐ da šola objavi in razstavi priznanja, nagrade in rezultate učenca, dosežene na tekmovanjih v zvezi s 
šolskim delom, v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole za namen obveščanja učencev 
in javnosti o učnem procesu in dosežkih učencev šole, 
 

☐ učenec lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket in raziskav, ki ne zahtevajo podpisovanja 
oziroma navajanja osebnega imena, naslova, datuma in kraja rojstva, oddelka ipd.; določljivost učenca 
omogočajo le eventualno in le v primeru specifičnih raziskav, mnenj,  
 

☐ da je na spletni strani šole, v šolski publikaciji lahko objavljena skupinska fotografija oddelka, na kateri je tudi 

moj otrok, ali posamična fotografija učenca iz dogodkov življenja in dela v šoli, za potrebe predstavitve šole (npr. 
nastopi pevskega zbora),  
 

☐ da šola pridobi in za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev (t. 
i. športno-vzgojni karton), ugotavljanja takšnih značilnosti in sposobnosti, ki jo vodi šola skladno s 3. točko 
prvega odstavka 95. člena ZOsn, dalje obdeluje: 

- podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na telesno višino, voluminoznost 
telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, 
mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem 
naprezanju, 

 

☐ da se moj otrok (po potrebi) vključi v dopolnilni1 ali dodatni2 pouk pri posameznem predmetu,  
 

☐ da šola posreduje zahtevane podatke tretjim osebam za izvajanje zobozdravstvenega sistematskega 
pregleda v osnovni šoli, sodelovanje šole z drugimi zdravstvenimi, socialnimi in specialnimi ustanovami 
(npr. center za socialno delo, center za mentalno zdravje, zavod za šolstvo …)  
(predvideni podatki: ime in priimek, razred in oddelek, šolsko leto, datum ali letnica rojstva, ime in priimek staršev/skrbnikov, naslov, kontakt), 
 

☐ da pooblaščam šolsko svetovalno službo (go. Vanjo Kotar), da v mojem imenu odda prijavo za vpis v 
srednjo šolo (za učence 9. razreda)3. 
 
Kraj in datum: _____________________________     Podpis starša: _____________________________ 

                                                           
1 V skladu s 24. členom Zakona o osnovni  šoli (Ur. l. RS 63/06 in spremembe) tudi v tem šolskem letu organiziramo DOPOLNILNI POUK ZA UČENCE. 

Vključitev v dopolnilni pouk kot obliko razširjenega programa osnovne šole je namenjena učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju oziroma pri 
predmetu ne dosegajo zastavljenih standardov znanja. 
2 V skladu s 23. členom Zakona o osnovni  šoli (Ur.l. RS 63/06 in spremembe) tudi v tem šolskem letu organiziramo DODATNI POUK ZA UČENCE. 

Vključitev v dodatni pouk kot obliko razširjenega programa osnovne šole je namenjena učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 
standarde znanja. 
3 V skladu s 5. alinejo 7. člena Pravilnika o vpisu v srednje šole (Ur. l. RS, št. 30/18). 
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