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________________________________ 

________________________________        ____________________________  
(ime priimek, naslov staršev)                (kraj, datum) 

Spoštovana/Spoštovani 

______________________________________________  
                             (ime in priimek razredničarke/razrednika) 

O P R A V I Č I L O  

Učenec/-ka _____________________________________  je bil/-a __________________________ 

          (dnevi odsotnosti ALI ure v dnevu) 

odsoten/-a zaradi __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Prosim, da mu/ji izostanek opravičite.  

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 

Osnovna šola Pirniče bo osebne podatke obdelovala za namen ustrezne izvedbe vzgojno izobraževalnega programa na podlagi 

Zakona o osnovni šoli. 

 

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 osnovne šole, 

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.  

 

Vlagatelj/ica ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o ter na njegovega/njenega 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. 

       ____________________________ 

                   (podpis staršev/zakonitega zastopnika 

ZOŠ: Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih 

delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo. 

V kolikor starši ne pojasnijo in ne oddajo opravičilo izostanka v roku petih dni, bomo odsotnost učenca/ke od pouka šteli za 

neopravičeno.  

Izostanek ________ ur / dni   je / ni opravičen v skladu z določili Zakona o OŠ. 

 

Podpis razrednika: __________________ 

 

Na podlagi 53. člena Zakona o OŠ morajo starši ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Opravičilo mora biti 

izročeno razredničarki/razredniku najkasneje 5 delovnih dni po prihodu učenca/učenke v šolo.  
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