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SOGLASJE ZA PREGLED UČENČEVE LASTNINE 

 

Iz 17. člena Pravilnika OŠ Pirniče:  

 

Če obstaja sum, da so v šolo vnesena sredstva, ki bi lahko ogrozila varnost, zdravje ali počutje 

učencev in učiteljev, ali če obstaja sum, da je učenec odtujil lastnino drugih učencev, lahko 

učitelj ob predhodno pridobljenem soglasju staršev pregleda učenčevo šolsko torbo, garderobno 

omarico ali zahteva, da izprazni žepe. Učitelj lahko odredi pregled v času, ko je odgovoren za 

učenca. Učenec nima pravice zavrniti pregleda torbe ali žepov obleke. Pri pregledu je učitelj 

pozoren, da spoštuje učenčevo zasebnost, da ne poškoduje predmetov v torbi ter da ves 

postopek poteka mirno, spoštljivo in brez konfliktov. Pri pregledu je poleg učitelja prisoten še 

drug delavec šole. 

V kolikor učitelj nima predhodnega soglasja staršev oz. zakonitih zastopnikov, se z 

nadaljevanjem postopka počaka do prihoda staršev.  

V kolikor učitelj najde v torbi ali v žepih nedovoljeno sredstvo, le to začasno odvzame, o tem 

napiše zapisnik ter obvesti starše. Kopijo zapisnika izroči razredniku, ki se odloči o nadaljnjih 

ukrepih.  

Odvzete predmete lahko prevzamejo le starši osebno. 

 

 

Starši oz. zakoniti zastopniki otroka ________________________________ s podpisom  

 

DOVOLJUJEMO  /  NE DOVOLJUJEMO, 
(obkroži) 

 

da učitelj v primeru suma ogrožanja varnosti, zdravja ali počutja učencev in učiteljev 

ali če obstaja sum, da je učenec odtujil lastnino drugih učencev, pregleda učenčevo 

šolsko torbo, garderobno omarico ali zahteva, da izprazni žepe. 

 

 

 

Podpis staršev: _________________________ 

 

 

 

Datum: ___________________________ 
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INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Osnovna šola Pirniče bo osebne podatke obdelovala za namen pregleda učenčeve lastnine v primeru 
suma, da so v šolo vnesena sredstva, ki bi lahko ogrozila varnost, zdravje ali počutje učencev in 
učiteljev, ali če obstaja sum, da je učenec odtujil lastnino drugih učencev na podlagi Zakona o osnovni 
šoli ter Pravil šolskega reda osnovne šole Pirniče. 
 
Osnovna šola Pirniče bo hranila in varovala osebne podatke do poteka predpisanega roka hrambe v 
klasifikacijskem načrtu in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij 
podatkov nepooblaščenim osebam. Osnovna šola Pirniče bo omogočila obdelavo oziroma 
posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni 
zaposleni osnovne šole, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri morebitnem 
pogodbenem obdelovalcu, ter osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru 
zakona oziroma podzakonskih predpisov. Osnovna šola Pirniče ne uporablja avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, 
obravnava vloge ne bo možna.  
 
Starši imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje ter na njihovega otroka, pravico seznanitve, 
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do 
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). 
  
Podrobnejše informacije o tem, kako Osnovna šola Pirniče ravna z osebnimi podatki, so na voljo na 
preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, dostopne na spletni 
strani osnovne šole. 
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