
VRTCI BREZOVICA       

NOVA POT 9, VNANJE GORICE      

1351 BREZOVICA 
 

ODSOTNOST OTROKA V ČASU POLETNIH POČITNIC 

JUNIJ, JULIJ IN AVGUST 2022 
 

Za otroka __________________________________,  rojenega ________________,  

 

vključenega  v ENOTO  _____________________, pri vzgojiteljici ___________________________ 

 

najavljam odsotnost otroka v:    Občina stalnega bivališča________________ 

 
mesecu JUNIJ…….. od ___________ do _____________ 

 

mesecu JULIJ ……. od ___________ do _____________ 

 

mesecu AVGUST … od __________ do ______________ 

 

Datum: ....................                                                              Podpis staršev:.................................................. 
 

Op.: Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Brezovica lahko uveljavljate počitniško rezervacijo za neprekinjeno 

odsotnost otroka najmanj 10 delovnih dni. Za čas odsotnosti otroka plačate 3,05€ na dan v obdobju od 27. 6. -31. 8. 

2022. Lahko jo uveljavljate tudi večkrat v tem obdobju. 

Starši otrok s stalnim bivališčem v ostalih občinah lahko uveljavljate rezervacijo po pravilih občine, ki je plačnica 

razlike med ceno programa in plačilom staršev. 

Spremembe rezervacij oddajte pisno na e-naslov simona.oberzan@vrtci-brezovica.si 

Rok za oddajo obrazca je 1. 6. 2022.    Podpis delavca vrtca  ...................................... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 

Vrtec bo osebne podatke obdeloval za namen uveljavljanja počitniške rezervacije za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 10 

delovnih dni na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.  

 

Zavod Vrtci Brezovica bo hranil in varoval osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu in na način, da 

ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavod bo omogočil obdelavo oziroma 

posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni zavoda, pooblaščene 

osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu zavoda, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih 

podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Zavod ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, 

vključno z oblikovanjem profilov. Če zahtevani osebni podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna. 

 

Starši so seznanjeni, da imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanje in 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 načinu ravnanja zavoda z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe 

za varstvo osebnih podatkov, ki so dosegljivi na spletni strani zavoda. 

 


