
 
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 

 

 

 
 

 

POOBLASTILO  
za spremstvo otroka na poti v vrtec in domov 

za šolsko leto _____________ / _______________ 
 

 
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno 

besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17 in 3/18 – odl. US) v 7. odstavku 87. člena IX. poglavja 

Varstvo udeležencev cestnega prometa določa: 
 

»(7) 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. Otroci, ki 

obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega 

premeta in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, 

skrbniki oziroma rejniki.« 
 

Vse podatke v nadaljevanju vpisujete prostovoljno. 

 

 

Spodaj podpisani/-a  _________________________________________________, stanujoč/-a  
                                                                                                          (ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka) 

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

 

pooblaščam _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (ime in priimek pooblaščenca/-ke) 

 

rojene/-ga _____________________________ , stanujočega ___________________________ 
                                                       (datum rojstva pooblaščenca/-ke) 

 

___________________________________________________, da v moji odsotnosti prevzame  
      (naslov stalnega ali začasnega prebivališča – ulica, hišna št., kraj, poštna št.) 
 

mojega otroka _________________________________, rojenega _______________________ 
                                                                       (ime in priimek mladoletne/-ga otroka)                                                                        (datum rojstva otroka)                                                                                                                                                              
 

iz oddelka ________________________________. 
                                                                   (naziv oddelka)                         

                                                                           

 

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

S svojim podpisom na koncu pooblastila potrjujem, da sem seznanjen/-a s tem, da Javni zavod osnovna šola Marjana 

Nemca Radeče, enota vrtec (v nadaljevanju vrtec) vodi interno Evidenco o pooblastilih za spremstvo otroka za tekoče 

šolsko leto, kjer hrani osebne podatke, ki sem jih zgoraj prostovoljno navedel/-a. Vrtec se zavezuje, da bo zgoraj navedene 

osebne podatke, obravnaval skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in izključno v obsegu in 

za namen za katerega so bili zbrani na podlagi vaše izrecne volje. Namen zbiranja podatkov je preverjanje identitete 

pooblastitelja, ki mu vrtec preda otroka. Podatki se hranijo za tekoče šolsko leto oziroma do izpolnitve namena. Vaše 

soglasje lahko kadar koli prekličete in s tem preprečite nadaljnjo obdelavo, na način, da na nas naslovite pisni zahtevek za 

preklic soglasja in sicer na naslov Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, enota vrtec, Šolska pot 9, 1433 

Radeče ali nam pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov os.vrtecradece@guest.arnes.si. Preklic soglasja ne vpliva na 

zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem.  

 
 

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