
 
JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE,  

ENOTA VRTEC, Šolska pot 9, 1433 Radeče 
tel.: 03 56 80 122                      e-pošta : os.vrtecradece@guest.arnes.si 

 
  

 

    Vlogo prejel: _______________________ 

Datum prejema: ___________________ 
 
 
 
 

Izjava 
o spremembi programa  

 
Izjavo o spremembi programa, v katerega je otrok vključen, starši oz. skrbniki 

izpolnijo in podpišejo, ter jo oddajo vzgojitelju/-ici ali pomočniku/-ici ravnateljice za 

vrtec. Sprememba programa, v katerega je otrok vključen, je mogoča s prvim 

dnem v mesecu. 

 
 
 

Spodaj podpisani/-a   ________________________________________________________, stanujoč/-a  
                                                                                                                                  (ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnih otrok) 

__________________________________________________________________________________________   
                                                                                       (naslov stalnega ali začasnega prebivališča – ulica, hišna št., kraj, poštna št.) 
 

želim spremeniti program za svojega otroka ______________________________________________, 
                                                                                                                                                                                                              (ime in priimek mladoletnega otroka) 

rojenega __________________________________ iz oddelka ___________________________________ 
                                                                         (datum rojstva otroka)                                                                                                         (naziv oddelka/programa, ki ga otrok obiskuje) 

(ustrezno obkrožite želeno spremembo programa)  

 

1. iz dnevnega programa (od 6 do 9 ur) v poldnevni program (od 4 do 6 ur) 

2. iz poldnevnega programa (od 4 do 6 ur) v dnevni program (od 6 do 9 ur) 

 

od dne* ______________________ dalje.  
                                                     (prvi dan spremembe)                                                                                                         

 

 
 
 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

S svojim podpisom na koncu izjave potrjujem, da sem ustrezno seznanjen/-a s tem, da Javni zavod 

osnovna šola Marjana Nemca Radeče, enota vrtec (v nadaljevanju vrtec) v skladu s 44. členom ZVrt 

vodi evidenco vpisanih in vključenih otrok, kjer hrani osebne podatke, ki sem jih navedel/-a na vlogi za 

vpis otroka v vrtec, in med katerimi je tudi podatek o prisotnosti otroka v vrtcu, kamor spada podatek o 

želenem programu, v katerega bo otrok vključen. Z izpolnitvijo te izjave o spremembi programa, sem 

seznanjen/-a s tem, da bo vrtec ustrezno posodobil podatke v evidenci vpisanih in vključenih otrok, pri 

čemer se novi podatki, ki nadomestijo prejšnje, vpišejo na način, da je možno preveriti prej vpisane 

podatke. Vrtec se zavezuje, da bo osebne podatke obravnaval skladno z veljavno zakonodajo s 

področja varstva osebnih podatkov in izključno v obsegu in za namen za katerega so bili zbrani. Podatki 

iz evidence vključenih otrok se hranijo še eno (1) leto po izstopu otroka iz vrtca.  

 

 

 

Kraj in datum:   ................................Podpis starša oz. skrbnika: ….................................... 

mailto:os.vrtecradece@guest.arnes.si

