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Ime in priimek vlagatelja 
 

Ulica 
 

Pošta 
 

Elektronski naslov 
 
 

 

Datum 
 
 
 

 

VLOGA ZA DALJŠO ODSOTNOST OD POUKA 
 

Na podlagi 53. člena Zakona o osnovni šoli prosim za odobritev daljše odsotnosti od 
 

pouka za učenko/učenca   , ki v šolskem letu   

 

obiskuje razred Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani. Možnost izostanka 

od pouka v obsegu 5 dni smo že koristili. 

Vlogo podajam za termin odsotnosti , in sicer iz 

naslednjih razlogov: 

 
 
 
 

 

Podpis vlagatelja:    
 
 
 

Vlogo oddajte najkasneje 7 dni pred predvidenim izostankom v tajništvu šole ali po 

elektronski pošti info@osbrezovica.si. 
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INFORMACIJA O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV 
 
Osnovna šola bo osebne podatke obdelovala za namen obravnave daljših izostankov učenca v šoli na 
podlagi 53.člena Zakona o osnovni šoli. 
 
Osnovna šola bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu 
osnovne šole in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov 
nepooblaščenim osebam. Osnovna šola bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov 
izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni v osnovni šoli, pooblaščene 
osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu  osnovne šole, osebe, ki izkažejo 
pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Osnovna 
šola ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor 
potrebni osebni podatki na vlogi ne bodo zagotovljeni, obravnava zadeve ne bo možna. 
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name in na 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 načinu ravnanja osnovne šole z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih 
podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni strani osnovne šole. 

 


