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Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 

Pišece 34 

8255 Pišece 

 

IZJAVA o določitvi mladoletnika/ce za spremstvo otroku  

Spodaj podpisani _____________________________________, starši (skrbniki) otroka 

__________________________________________, rojenega ____________________, 

ki obiskuje Vrtec Pišece,  

dovoljujem mladoletniku/ci 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 (ime in priimek ter letnica rojstva), da je spremljevalec/ka otroku  na poti v ali iz vrtca.  

Izjava velja  od datuma, ko izjavo prejme strokovna delavka do preklica (s podpisom 

staršev ali skrbnikov).  Izjava je shranjena pri vodji oddelka. 

 

Datum:  Podpis staršev ali skrbnikov: 

 

 

Izjavo je dne: ___________prejela strokovna delavka ________________________ 

 

Preklic izjave 

Datum:                                            Podpis staršev ali skrbnikov:  

Podpis strokovne delavke, ki je preklic sprejela:  

Obrazložitev: Zakon o pravilih cestnega prometa ( Ur. list RS, št. 109/2010)  v 87. členu opredeljuje:  

» Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne 
osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, 
skrbniki oziroma rejniki otroka«. 

Pravilnik o varnosti otrok v vrtcih tudi določa: Otroci, ki obiskujejo vrtec, morajo na poti do vrtca in iz 
vrtca imeti spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in 
mladoletni, če to dovolijo starši otroka s pisno izjavo. V vseh teh primerih so starši v celoti odgovorni 
za varnost otroka na poti v vrtec in na poti domov.   

 

Pripravila: Ana Žalac                                                 Ravnateljica: Nuška Ogorevc  
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Spoštovani, 

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola uporablja in hrani 

v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za 

dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po 

izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu 

osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva. 

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene namene 
obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, 
poslano na zgornji naslov . 

 

 
Nuška Ogorevc, ravnateljica 

 


