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Ljubljana,  1. 9. 2022 

 

Spoštovani starši! 

 

V šoli velikokrat objavljamo pisne in grafične izdelke naših učenk in učencev ter fotografije, 

videoposnetke, zvočne ali filmske posnetke pri raznih aktivnostih, kot so pouk, ekskurzije, šole 

v naravi, nastopi, proslave, krožki in tekmovanja.  

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 

izobraževanja nam v drugem odstavku 6. člena določa, da moramo za uporabo podatkov, ki 

so javno dostopni in ne posegajo v zasebnost učencev, pridobiti pisno soglasje staršev za eno 

šolsko leto, tj. do  31. 8. 2023. 

 

Prosim Vas, če podpišete soglasje in ga posredujete šoli, da bomo lahko opremljali spletno 

stran, publikacije in časopise z izdelki in s fotografijami Vaših otrok. 

 

Ravnatelj: 

Marjan Gorup 

 

 

SOGLASJE 

 

Dovoljujem, da moj otrok ________________________________________ (ime in priimek), 

učenec/učenka ___________ razreda: 

 

OBKROŽITE 

 

• Sodeluje pri snemanjih radijskih oddaj javnih ali zasebnih radijskih postaj. 

  DA  NE   

 

• Sodeluje pri snemanjih TV-oddaj javnih ali zasebnih TV-postaj. 

  DA  NE   

 

• Sodeluje kot avtor likovnega izdelka, ki se objavi v publikaciji OŠ Prežihovega Voranca, 

na spletni strani šole ali v drugih publikacijah šole. 

  DA  NE   

 

• Sodeluje kot avtor teksta, ki se objavi v publikaciji OŠ Prežihovega Voranca, na spletni 

strani šole ali v drugih publikacijah šole. 

  DA  NE   

 

• Sodeluje kot avtor likovnega ali literarnega izdelka, s katerim sodeluje na likovnem ali 

literarnem natečaju. 

  DA  NE   
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• Sodeluje kot avtor likovnega ali tehničnega izdelka, s katerim sodeluje na javni razstavi 

ali na razstavi na šoli. 

  DA  NE   

 

• Sodeluje kot avtor besedila, ki se ga javno objavi. 

  DA  NE   

 

• Dovoljujem, da se fotografira za skupinsko fotografijo svojega razreda. 

  DA  NE   

 

• Dovoljujem, da se njegovi/njeni izdelki hranijo na šoli kot arhivsko gradivo. 

  DA  NE   

 

• Dovoljujem, da se skupinske fotografije objavijo na spletni strani šole. 

  DA  NE   

 

• Soglašam, da za svoje izdelke učenec/učenka ne prejema honorarjev. 

  DA  NE   

 

• Soglašam, da se učenčevi/učenkini dosežki na kulturnem, športnem in tehničnem 

področju ter tekmovanjih objavijo na spletni strani šole. 

  DA  NE   

 

• Soglašam, da se lahko učenčevi/učenkini dosežki rezultatov na šolskih, področnih in 

državnih tekmovanjih iz znanj raznih predmetnih področij javno objavijo na spletnih 

straneh organizatorjev tekmovanj. 

  DA  NE   

 

• Soglašam, da lahko učenec/učenka za komunikacijo s šolo uporablja Arnesov AAI-račun 

in šolski e-naslov na domeni @voranc.si. 

  DA  NE   

 

 

Kraj in datum:      Podpis staršev/zakonitih zastopnikov: 

_________________________    ______________________________ 


