
 
ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA, Vrbanska cesta 30, Maribor 

                            
                                                     

(matična številka - izpolni šola) 

 

Šolsko leto: 2022/2023           V P I S N I   L I S T  
 

Program (ustrezno obkroži):         Ples         –      Plesna pripravnica        –      Predšolska plesna vzgoja 
 

                                                      Glasba     –     Glasbena pripravnica    –      Predšolska glasbena vzgoja 
 

Predmet: 

 

 

Razred: 
Lokacija: (ustrezno obkroži):   
 

Vrbanska – Hoče – Slivnica – Rače – Fram - Miklavž  
 

Nauk o glasbi (označite):   DA, razred: _____ /  NE 
 

Solfeggio (označite):    DA, razred: _______ /  NE 
 

Ime in priimek 
učenca/-ke 

  

 Spol        M       Ž 
(obkroži) 

Rojstni podatki 

Datum rojstva  Kraj rojstva  

EMŠO              Država rojstva                            

Državljanstvo 

Stalno 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 2022/23 

Razred oz. letnik 

Zdravstvene posebnosti 

Podatki o starših 
oz. skrbniku 

 
 
 
 

 
  ______________ 
 

Podatki za potrebe 
izvršbe na podlagi 
verodostojne listine 

 
Ime in priimek 

Mama oz. skrbnica  Oče oz. skrbnik 

  
Naslov bivališča,  
če je drugačen od  
otrokovega 

  

Telefonska številka   

Elektronski naslov   

Davčna številka:                 

Zaposlen/-a pri: 
 
 

 

Opombe  

 
VPISNINA 30 EUR BO PRIŠTETA VAŠI NASLEDNJI 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 2022/23 ne bo sofinancirala materialnih stroškov, 
jih bom v višini 21 € mesečno poleg šolnine in ostalih obveznosti poravnal/-a sam/-a.  
 

______________________                                      ______________________________________ 

                        kraj in datum        podpis staršev oz. skrbnika oz. učenca   

OBRNI    
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PRIVOLITEV STARŠEV/SKRBNIKOV za obdelavo osebnih podatkov 

 
Starš/skrbnik  ______________________________________________________________________ 
 
učenca/-ke ________________________________________________________________________ 
 
Zavodu Antona Martina Slomška, OE Glasbena in baletna šola Antona Martina Slomška za namen obveščanja 
staršev/skrbnika in učenca za namen informiranja javnosti ter promocijo šole s šolskim delom, na podlagi  
6. člena (1. odstavek, točka a) Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov, izjavljam: 
 
• da šola objavi rezultate tekmovanj, natečajev, programske liste ter dosežke ob zaključku izobraževanja z 
imenom in priimkom mojega otroka, programom in šolo (prosimo, označite): 
 

1) na šolskih spletnih straneh privolim ne privolim  4) v šolskih publikacijah privolim ne privolim 

2) na družbenih omrežjih šole privolim ne privolim 5) na šolskih javnih mestih privolim ne privolim 

3) v javnih medijih privolim ne privolim 6) na promocijskih dogodkih šole privolim ne privolim 

 

• da šola objavi izdelke, zvočne posnetke, likovna in literarna dela, fotografije izdelkov z imenom, priimkom ter 
oddelkom mojega otroka, ki nastanejo v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti (prosimo, označite): 
 

 

7) na šolskih spletnih straneh privolim ne privolim  
 

10) v šolskih publikacijah privolim ne privolim 

8) na družbenih omrežjih šole privolim ne privolim 11) na šolskih javnih mestih privolim ne privolim 

9) v javnih medijih privolim ne privolim 12) na promocijskih dogodkih šole privolim ne privolim 

 

• da šola objavi fotografije in videoposnetke mojega otroka, ki nastanejo v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti 
(prosimo, označite): 
 
 

13) na šolskih spletnih straneh privolim ne privolim  
 

16) v šolskih publikacijah privolim ne privolim 

14) na družbenih omrežjih šole privolim ne privolim 17) na šolskih javnih mestih privolim ne privolim 

15) v javnih medijih privolim ne privolim 18) na promocijskih dogodkih šole privolim ne privolim 

 
 
Prosimo, označite: 
 

19) da moj otrok lahko sodeluje pri izvajanju različnih anket, ki ne zahtevajo 
podpisovanja oziroma navaja osebnega imena; 

 
privolim 

 
ne privolim 

 

20) da moj otrok lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, 
promocijskih oddaj, ki jih občasno na šoli izvajajo medijske hiše; 

 
privolim 

 
ne privolim 

21) da se podatki o osebnem imenu, oddelku, starosti in naslovu mojega 
otroka posredujejo organizatorju za namen izvedbe (npr. projekta, delavnice, 
srečanja, tekmovanja, ekskurzije, natečaja); 

 
privolim 

 
ne privolim 

 

22) da šola na 1. šolski dan objavi na oglasne deske razporeditev pouka z 
imenom in priimkom učenca/ke; 

 
privolim 

 
ne privolim 

 

23) da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu in telefonski 
številki, ki sta navedena na obrazcu Vpisni list. 

 
privolim 

 
ne privolim 

 

Privolitve se hranijo 5 let po morebitnem preklicu obdelave osebnih podatkov. 
 
 
Kraj in datum: ______________________________ Podpis staršev ali skrbnikov: ________________________ 

 


