
 

 

 

Cenjeni starši oziroma skrbniki naših dragih otrok,  

 

lovke koronavirusa (SARS-CoV-2) so globoko posegle v vse pore našega življenja, kot 

smo ga poznali doslej. Čas, v katerem se nahajamo, je zahteven za vse nas, saj od nas 

terja prilagoditve na poslovnem in osebnem področju. Vse to nedvomno čutijo tudi tisti, 

za katere si sicer najbolj želimo, da tega ne bi občutili – to so naši otroci. V DPM Trzin 

si prizadevamo, da bi navkljub ukrepom za zajezitev in preprečevanje širjenja virusa, 

ki jih seveda dosledno spoštujemo, otrokom zlasti v mesecu, ki je pregovorno čaroben, 

ohranili vero v radost in veselje ob skupnem druženju – pa čeprav tokrat drugače. Ker 

v mesecu decembru klasičnega miklavževanja letos ne bo, smo pripravljeni darilo 

poslati vašim otrokom, da si boste lahko vsaj del prazničnega vzdušja tudi na ta način 

doma pričarali sami.  

 

Da projekt »Miklavževanje 2020« uspešno izpeljemo na ta način, pa 

potrebujemo vašo pomoč!  

 

Darilca na vaš naslov seveda lahko pridejo le, če z njim razpolagamo, za kar 

potrebujemo vaše posredovanje nekaterih podatkov in dovoljenje za upravljanje z njimi. 

Zavezujemo se, da bomo osebne podatke vas in vaših otrok skrbno varovali in jih zbrali 

ter obdelovali zgolj in samo za čas in izvedbo namena tega projekta.  

 

V kolikor torej želite, da bo tudi vaš otrok del decembrskega vzdušja in deležen obiska 

prvega izmed dobrih mož v tem mesecu, vas prosimo, da sodelovanje izrazite z 

izpolnitvijo in posredovanjem spodnjih podatkov vzgojiteljici skupine, in sicer do 

ponedeljka, 26. 10. 2020. 

 

Izredni časi terjajo trdnost izrednih ljudi. Verjamemo, da vsi v sebi premoremo dovolj 

srčnosti in iznajdljivosti, da bomo kljub družbenim omejitvam zmožni s skupnimi močmi 

za dobrobit naših otrok storiti kaj posebnega in lepega. Upamo, da projekt 

»Miklavževanje 2020« tudi vi prepoznate kot uresničitev tega našega namena.  

 

Nataša Gladek 

   Predsednica DPM Trzin 

 

 

 



 

Podatki o staršu oziroma skrbniku (ime, priimek): __________________________________________ 

Podatki o otroku (ime, priimek, starost, naslov): ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Starš oziroma skrbnik _______________________________________________________________ 

 

*** izrecno in nepogojno soglašam, da otrok _________________ sodeluje v projektu »Miklavževanje 

2020« v organizaciji DPM Trzin na način, s katerim sem predhodno seznanjen. 

 

*** dovoljujem, da se osebne podatke otroka (ime in priimek, datum rojstva oziroma starost, naslov) 

in starša oziroma skrbnika (ime in priimek, elektronski naslov) zbira, obdeluje in hrani izrecno in zgolj 

za potrebe in čas trajanja izvedbe projekta »Miklavževanje 2020« v organizaciji DPM Trzin. 

 

 

 

 

Datum:_____________                                                                  Podpis: __________________________ 


