
Datum:   
Številka: 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
NA OSNOVNI ŠOLI ZALOG V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

Spoštovani učenci in starši, 

 
kot na začetku vsakega šolskega leta vam tudi na začetku tega posredujemo urnik interesnih 
dejavnosti, ki se bodo v letošnjem šolskem letu izvajale na naši šoli: 
  

- interesne dejavnosti se razen nekaj izjem začenjajo 23. 9. 2019;  
- urnik interesnih dejavnosti je narejen tako, da se večina od njih začenja po 14.00, 

zaradi česar bodo učenci lahko v času OPB nemoteno opravljali domačo nalogo;  
- učenci 5. razreda, ki obiskujejo OPB, se po končanih interesnih dejavnostih (ki jih 

obiskujejo) ne vračajo več v OPB, ampak odidejo domov;  
- na šoli bi radi zaradi razvijanja občutka odgovornosti pri učencih omejili njihovo 

samovoljno prehajanje z interesne dejavnosti na interesno dejavnost, zato starše 
prosimo, da se njihovi otroci tega poslužujejo le v izjemnih primerih;   

- število interesnih dejavnosti, ki jih obiskuje učenec, naj po priporočilu šole ne presega 
številko 3; priporočilo temelji na izkušnjah preteklih let, ko so se učenci prijavili tudi 
na 6 interesnih dejavnosti, nato tega niso zmogli, v najslabšem primeru pa do konca 
šolskega leta redno niso obiskovali niti ene interesne dejavnosti več;  

 
Posebej bi opozorili na to, da bodite pri izboru interesnih dejavnosti pazljivi, saj so nekatere 
med njimi plačljive. 

 

Prosimo, da  izpolnjeno prijavnico za interesne dejavnosti, v šolo vrnete 
najkasneje do srede, 18 . 9. 2019, in sicer jo učenci oddajo svoji razredničarki oz. 
razredniku. Prosimo vas, da datum dosledno upoštevate, saj se bodo po 18. 9. 
oblikovale skupine.  
 
Urnik interesnih dejavnosti se lahko po zbranih prijavah nekoliko spremeni in prilagaja, 
odvisno od števila prijavljenih učencev na posamezno interesno dejavnost. 

 
V primeru nejasnosti in potrebe po dodatnih informacijah pokličite na tel. št. tajništva 
01/547-32-30.  
 

 

 

 

Andrej Krumpak 
v . d. ravnatelja 
OŠ Zalog 
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Prijavnica za interesno dejavnost 
 
 
 
Svojega otroka _______________________________________________ (ime in priimek),  
 
ki šolskem letu 2019/20 obiskuje __________ razred, prijavljam k naslednjim interesnim 
dejavnostim: 

 

1.____________________________________________________ 
  
2. ___________________________________________________ 
 
3. ____________________________________________________ 
 
 
Prosimo, da učenec izpolnjeno prijavnico z izbranimi interesnimi dejavnostmi 
vrne do srede, 18. 9. 2019, svoji razredničarki oz. razredniku. 
 

 
 

 

Datum:   Podpis staršev ali skrbnikov: 

 
 
 

S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da: 
 Šola obdeluje in hrani osebne podatke, navedene v tej vlogi na podlagi in v skladu z 20 in 21. 

členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami 

in dopolnitvami. In sicer, samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni 

podatki zbirali in obdelovali (za prostovoljno vključitev otroka v interesne dejavnosti, ki jih šola 
nudi poleg obveznega programa): praviloma do konca šolskega leta, razen tistih, za katere zakon 

določa drugače. 
 Je mogoče privolitev kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski 

naslov tajnistvo@oszalog.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na 

podlagi privolitve izvajala do njenega preklica; vendar v tem primeru otroku morda ne bo mogoče 
zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni elektronski naslov, lahko kadarkoli 

naslovite tudi zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, 

prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih 
podatkov, ki je Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, 1000 Ljubljana, njegova pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v 

Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o politiki varovanja osebnih 

podatkov je dostopnih tudi na www.oszalog.si.  

http://www.oszalog.si/


 


