
 
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA, Vrbanska cesta 30, Maribor 

                            
                                                     

(matična številka - izpolni šola) 

Šolsko leto: 2019/2020           V P I S N I   L I S T  
 

Program (ustrezno obkroži):          Glasba     –     Glasbena pripravnica    –      Predšolska glasbena vzgoja 
 

                                                              Ples         –      Plesna pripravnica        –      Predšolska plesna vzgoja 
 

Predmet: 

 

 

Razred: 
Lokacija: (ustrezno obkroži):  Vrbanska, 
 

Hoče, Slivnica, Rače, Fram, Miklavž  
 

Razred nauka o glasbi /Solfeggia:   NGL_______  ali  SOLFEGGIO ______ 
 

 

Ime in priimek 
učenca/-ke 

  

 Spol        M       Ž 
(obkroži) 

Rojstni podatki 

Datum rojstva  Kraj rojstva  

EMŠO              Država rojstva                            

Državljanstvo 

Prebivališče 

Naslov 

Poštna številka, pošta 

Občina 

Če je učenec 
polnoleten 

Davčna številka Telefonska številka e-naslov 

                  

Drugi podatki 

Ime osnovne ali druge šole,  
ki jo bo učenec obiskoval  
v šol. letu 2019/20 

Razred oz. letnik 

Zdravstvene posebnosti 

Podatki o starših oz. 
skrbniku 

 
 
 
 

 
  ______________ 
 

Podatki za potrebe 
izvržbe na podlagi 
verodostojne listine 

 
Ime in priimek 

Mama oz. skrbnica  Oče oz. skrbnik 

  
Naslov bivališča,  
če je drugačen od  
otrokovega 

  

Telefonska številka   

Elektronski naslov   

EMŠO                           

Davčna številka:                   

Zaposlen/-a pri:  
 

 

Opombe  

  
VPISNINA 30 EUR BO PRIŠTETA VAŠI PRVI POLOŽNICI.  
Izjavljam, da bom prispevke za izobraževanje poravnal v rokih, ki jih določa šola. 
 

V primeru, da občina, iz katere prihaja vpisani, v šolskem letu 2019/20 ne bo sofinancirala materialnih stroškov, 
jih bom v višini (cca) 19,95 € mesečno poleg šolnine in ostalih obveznosti poravnal/-a sam/-a.  
 
_________________________________                                             ______________________________________ 
                        kraj in datum        podpis staršev oz. skrbnika oz. učenca   

OBRNI    

8     



 

 
 

SOGLASJE STARŠEV oz. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 
 
Starš / zakoniti zastopnik ____________________________________________________,  
                                                                                                                        ime in priimek 

učenec / učenka ____________________________________________________________ 
                                                                                                                        ime in priimek  

 
 

S O G L A Š A M 
 

 
 

da Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška v šolskem letu 2019/20: 
 
 

1. zbira, shranjuje in uporablja naslednje gradivo: 
a) posamezne in skupinske fotografije učencev pri šolskih dejavnostih  
b) videoposnetke ter zvočne ali filmske posnetke nastopov  
c) drugo: __________________________________________________ 

 
in sicer za naslednje namene: 
za šolsko kroniko, za objavo v šolskem glasilu, za objavo na oglasnih deskah, spletnih straneh in panojih v 
šoli in izven nje v okviru razstav in drugih prireditev. 
Podatki oz. gradivo se lahko zbira, obdeluje in hrani do zaključka šolanja učenca, razen za potrebe 
ustvarjanja šolske kronike, ki ima trajno zgodovinsko in umetniško vrednost.  
 
 

2. z menoj komunicira tudi po elektronskem naslovu:  
 
e-naslov mame oz. zakonite zastopnice:  __________________________________________, 

 

e-naslov očeta oz. zakonitega zastopnika:  __________________________________________. 
 

 
 

 
Zagotavljamo, da bo Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška kot upravljavec osebnih podatkov 
navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvedbo in informiranje o programu na katerega se 
prijavljate. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.  
Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu 
Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška (Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor) ali  
po e-pošti: gbs.tajnistvo@z-ams.si. 
 
 
 
V Mariboru, dne _____________________           ____________________________________              
                                                           podpis 
                                                                                                                                               


