
 
JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE, Šolska pot 5, 1433 Radeče 

tel.: 03 56 80 100                      e-pošta : tajnistvo.osljra@guest.arnes.si 

 

Obnovitev podatkov  
za zbirko podatkov o učencih, vpisanih v OŠ in njihovih starših 

 

Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče (v nadaljevanju upravljavec) na 

podlagi 95. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) ter Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08), za potrebe obveznega izobraževanja in posredovanja pristojnim organom, 

zbira, obdeluje, shranjuje, posreduje, vodi in uporablja zbirko podatkov o učencih, vpisanih v šolo in njihovih starših. 

Zbirke podatkov o učencu se hranijo trajno, ostali podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi upravljavec pa eno (1) leto po 

zaključku šolanja učenca. Upravljavec se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obravnaval skladno z veljavno 

zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in izključno za namen za katerega so bili zbrani.  
 

V skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja 

smo dolžni na začetku vsakega šolskega leta preveriti, ali ostajajo podatki o učencih, vpisanih v osnovno 

šolo in njihovih starših, ki so vpisani v šolski dokumentaciji, nespremenjeni. 
 

 

Vljudno vas prosimo, da v nadaljevanju vpišete ažurirane podatke. 
 

1. PODATKI O UČENCU 

Ime in priimek: ______________________________________       Obiskuje razred: ___________ 

EMŠO:  ______________________________________ 

Datum, kraj in država rojstva: _________________  ,  __________________  ,  _______________________   

Prebivališče:  _____________________________________________________________________________  

Zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem: 

____________________________________________________________________________________________ 
 

2. PODATKI O STARŠIH oz. SKRBNIKIH (*ustrezno izpolnite) 

Ime in priimek matere:  ______________________________________        

Prebivališče matere:  _________________________________________________________________  

Telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli: 

______________________________________        
 

Ime in priimek očeta: ______________________________________        

Prebivališče očeta:  __________________________________________________________________  

Telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli: 

____________________________________  
 

Ime in priimek skrbnika:  ______________________________________        

Prebivališče skrbnika:  ________________________________________________________________  

Telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli: 

______________________________________        

 

S svojim podpisom potrjujem, da sem bil/-a s strani upravljavca ustrezno seznanjen/-a z namenom, pravno 

podlago in hrambo vpisanih podatkov. Seznanjen/-a sem tudi, da imam kot starš oz. skrbnik dolžnost, da 

vsako spremembo podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov, sporočim najkasneje v sedmih (7) 

dneh od nastale spremembe.  
 
 

Radeče, dne:   ................................ Podpis starša oz. skrbnika: ….................................... 
 
 

Hvala za sodelovanje. 
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