
NATEČAJ OB 25. LIKOFU NA TABERHI 
 
OBRAZEC 1.1: VIZ OŠ ROGATEC – ENOTA VRTEC  
Za dela, katerih avtorji so vrtčevski otroci, izpolnite spodnji obrazec. Za vsakega avtorja (tudi pri skupinskih delih) 
izpolnite nov obrazec. 
 

Ime in priimek otroka 
(avtorja):  

Ime in priimek starša/zakonitega 
zastopnika ali skrbnika, ki soglaša s 
sodelovanjem otroka v natečaju in 
obdelavo osebnih podatkov:  
 
 

Lastnoročni podpis starša/zakonitega zastopnika ali 
skrbnika, ki s podpisom soglaša s sodelovanjem 
otroka v natečaju in obdelavo osebnih podatkov:  

Enota vrtca in starostna skupina:  

Mentor/mentorji 
(ime in priimek, podpis):  

Naslov dela:  

Kratek opis tehnike:  

Dodatno:  

 
Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov pri upravljavcu je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Zbrane osebne podatke bo upravljavec 
obdeloval in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov; v nadaljevanju: GDPR). Osebni podatki se obdelujejo le za namen izvedbe natečaja in se hranijo 1 leto. 
Pravico imate, da od upravljavca kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših 
osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani 
https://www.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v tajništvu zavoda.  
  



NATEČAJ OB 25. LIKOFU NA TABERHI 
 
OBRAZEC 1.2: VIZ OŠ ROGATEC  
Za dela, katerih avtorji so učenci Osnovne šole Rogatec ali podružnic Dobovec in Donačka Gora, izpolnite spodnji 
obrazec. Za vsako delo izpolnite nov obrazec. 
 

Ime in priimek učenca 
(avtorja), lastnoročni 
podpis:  
 
 
 

Ime in priimek starša/ zakonitega 
zastopnika ali skrbnika, ki soglaša 
s sodelovanjem otroka v natečaju 
in obdelavo osebnih podatkov: 

Lastnoročni podpis starša/zakonitega zastopnika ali 
skrbnika, ki s podpisom soglaša s sodelovanjem 
otroka v natečaju in obdelavo osebnih podatkov: 

Razred in šola:  

Obkrožite področje 
natečaja, kamor delo 
spada.  

- Likovni del natečaja.  
 
- Literarni del natečaja.  

Mentor/mentorji 
(ime in priimek, podpis):  

Naslov dela:  

Kratek opis dela:  

Dodatno:  

 
Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov pri upravljavcu je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Zbrane osebne podatke bo upravljavec 
obdeloval in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov; v nadaljevanju: GDPR). Osebni podatki se obdelujejo le za namen izvedbe natečaja in se hranijo 1 leto. 
Pravico imate, da od upravljavca kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših 
osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani 
https://www.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v tajništvu zavoda.  
  



NATEČAJ OB 25. LIKOFU NA TABERHI 
 
OBRAZEC 2: OTROCI IZ OBČINE ROGATEC, KI SO V DOMAČEM VARSTVU ALI PA OBISKUJEJO DRUGE VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE 
Za dela, katerih avtorji so predšolski otroci v domačem varstvu ali pa otroci, ki obiskujejo druge vzgojno-
izobraževalne institucije (torej ne obiskujejo VIZ OŠ Rogatec), izpolnite spodnji obrazec. Za vsako delo izpolnite nov 
obrazec. 

Ime in priimek avtorja:  
  

Ime in priimek starša/ zakonitega 
zastopnika ali skrbnika, ki soglaša s 
sodelovanjem učenca v natečaju in 
obdelavo osebnih podatkov:  

Lastnoročni podpis starša/zakonitega 
zastopnika ali skrbnika, ki s podpisom soglaša s 
sodelovanjem otroka v natečaju in obdelavo 
osebnih podatkov:  
 
 

Starost otroka:  

Navedite, ali je otrok v domačem varstvu, oz., vzgojno-izobraževalno institucijo, ki jo obiskuje:  

Obkrožite področje 
natečaja, kamor delo 
spada.  

- Likovni del natečaja.  
 
- Literarni del natečaja.  

Mentor/mentorji 
(ime in priimek, podpis):  

Naslov dela:  

Kratek opis dela:  

Dodatno:  

 
Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov pri upravljavcu je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Zbrane osebne podatke bo upravljavec 
obdeloval in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov; v nadaljevanju: GDPR). Osebni podatki se obdelujejo le za namen izvedbe natečaja in se hranijo 1 leto. 
Pravico imate, da od upravljavca kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših 
osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani 
https://www.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v tajništvu zavoda.  
  



NATEČAJ OB 25. LIKOFU NA TABERHI 
 
OBRAZEC 3: MLADI OBČINE ROGATEC  
Za dela avtorjev iz starostne kategorije od 15 do vključno 30 let, izpolnite spodnji obrazec.  
V kategoriji »mladi občine Rogatec« lahko tekmujejo mladoletni, ki več ne obiskujejo osnovne šole.  

Ime in priimek avtorja,  
lastnoročni podpis avtorja:  
 

V primeru mladoletnosti avtorja, prosimo navedbo imena in priimka starša/zakonitega zastopnika ali skrbnika ter 
lastnoročni podpis starša/zakonitega zastopnika ali skrbnika, ki soglaša s sodelovanjem mladoletnika v natečaju in 
obdelavo osebnih podatkov:  
 
 

Obkrožite del natečaja, kamor delo 
spada.  

- Likovni del natečaja.  
 
- Literarni del natečaja.  

Naslov dela:  

Kratek opis dela:  

Dodatno (tukaj vpišite tudi morebitno mentorstvo; ime in priimek mentorja ter lastnoročni mentorjev podpis):  
 
 

 
Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov pri upravljavcu je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Zbrane osebne podatke bo upravljavec 
obdeloval in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov; v nadaljevanju: GDPR). Osebni podatki se obdelujejo le za namen izvedbe natečaja in se hranijo 1 leto. 
Pravico imate, da od upravljavca kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših 
osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani 
https://www.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v tajništvu zavoda.  
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OBRAZEC 4: KATEGORIJA OD VKLJUČNO 31 LET STAROSTI NAVZGOR 
Za dela avtorjev iz starostne kategorije od vključno 31 let starosti in navzgor, izpolnite spodnji obrazec.  

Ime in priimek avtorja, lastnoročni podpis avtorja:  

Obkrožite del natečaja, kamor delo 
spada.  

- Likovni del natečaja.  
 
- Literarni del natečaja.  

Naslov dela:  

Kratek opis dela:  
 

Dodatno:  

 
Upravljavec osebnih podatkov je Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov pri upravljavcu je dosegljiva na e-mailu: info@intelektum.eu. Zbrane osebne podatke bo upravljavec 
obdeloval in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) in Uredbo 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov; v nadaljevanju: GDPR). Osebni podatki se obdelujejo le za namen izvedbe natečaja in se hranijo 1 leto. 
Pravico imate, da od upravljavca kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših 
osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 
Ljubljana. Več informacij o obdelavi in varstvu osebnih podatkov najdete na naši spletni strani 
https://www.rogatec.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/ ali v tajništvu zavoda.  
 


