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V L O G A za podaljšanje bivanja otroka v Vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 

 
Spodaj podpisana: _______________________________________________________________ 

(ime in priimek obeh staršev) 
Stanujoča: _______________________________________________________________________ 

(naslov, pošta in kraj bivanja) 
v skladu s 6. členom Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice, 
ki določa, da je v skladu s predhodnim dogovorom, lahko otrok prisoten v vrtcu dlje časa kot traja 
posamezni program v katerega je otrok vključen 
 

podajava vlogo za podaljšano  bivanje otroka v vrtcu (nad 9 ur) za čas od____ do ___ ure.  
 

Vašo vlogo bomo upoštevali v skladu z dogovorom, ki velja za vse vrtce, katerih ustanoviteljica je 

Občina Brežice in pod pogojem, da je v nadaljevanju ustrezno izpolnjena: potrdilo delodajalcev za 

oba starša, na podlagi katerega dokazujeta, da v zakonsko predpisanem času nihče od njiju ne more 

po otoka v vrtec (na strani 2).    

Podajava vlogo za:  

Ime in priimek otroka: _______________________________________________________ 

Enota, oddelek: ____________________________________________________________ 

Vzgojiteljica vodja oddelka: ___________________________________________________ 
 

 
Podpis obeh staršev:  
 

Mati:_____________________________________________ 
 
Oče:_____________________________________________ 

Datum:  

 
S podpisom sva  seznanjena, da: 
-   privolitev velja do konca šolskega leta  _________________________ oz. do preklica; 
-   se dani osebni podatki hranijo trajno oz. do preklica, razen v primeru, ko zbirka osebnih podatkov ne obstaja 
več, takrat se osebni podatki vodijo le do izpolnitve namena obdelave, potem pa se izbrišejo. Obrazec s privolitvijo 
pa se hrani trajno v namen dokazovanja podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov; 
-  privolitev lahko kadar koli prekličem, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi 
privolitve izvajala do njenega preklica; 
-  posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na 
avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način 
nanj znatno vpliva, razen: če je odločitev nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom, na katerega 
se nanašajo osebni podatki, in upravljavcem podatkov; dovoljena v pravu Unije ali pravu države članice, ki velja 
za upravljavca in določa tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, 
na katerega se nanašajo osebni podatki; ali utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; 
-  lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podam 
ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov oz. uveljavljam pravice po 23. členu Pravilnika o zbiranju 
in varstvo osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, in sicer s pisnim obvestilom na naslov: Vrtec pri OŠ 
Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece; 
- lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno 
uredbo o varstvu podatkov. 
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Podatki o zaposlitvi staršev 

 

 

Zaposlitev matere:  

Podjetje __________________________________ potrjuje, da je _____________________________ 

zaposlena v kraju _________________ in da je njen delovni čas od ____ do _____ ure ter se dnevno 

vozi na relaciji __________________________________________________________. 

Podpis in žig podjetja: 

 

 

Zaposlitev očeta:  

Podjetje __________________________________ potrjuje, da je _____________________________ 

zaposlen v kraju _________________ in da je njegov delovni čas od ____ do _____ ure ter se dnevno 

vozi na relaciji __________________________________________________________. 

Podpis in žig podjetja: 

 


