
 

 

 
 
 

 
 
  
 
 

 
VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA PODALJŠANEGA BIVANJA NAD 9 UR  

 
Na podlagi 4. člena Sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v javnem vrtcu 
Občine Mirna Peč (Ur. l. RS, 94/2014 s spremembami) lahko starši, ki zaradi daljšega prevoza 
na delo in z dela oziroma delovnega časa ne morejo pravočasno vzeti otroka iz vrtca, oddajo 
vlogo za oprostitev plačila podaljšanega bivanja nad 9 ur. Vlogi je potrebno priložiti potrdili 
delodajalca o delovnem času organizacije obeh staršev. Vlogo je potrebno oddati za vsako 
šolsko leto. 

 
Spodaj podpisani/-a_________________________________________________________ 
     (ime in priimek vlagatelja) 
 
vlagam vlogo za oprostitev od plačila podaljšanega bivanja v vrtcu za otroka/-e: 
 
 __________________________________ (ime in priimek), oddelek _________________ 
__________________________________ (ime in priimek), oddelek _________________ 
__________________________________ (ime in priimek), oddelek _________________ 
 
 
Razlogi za bivanje nad 9 ur: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Priloga/-i: Potrdilo delodajalca o delovnem času (ustrezno obkrožiti): 
 matere   očeta    zak.zastopnika 
 
 
S podpisom soglašate, da ste seznanjeni z naslednjim: 
– Zavod na podlagi 151. člena Družinskega zakonika (Ur. l. RS, št. 15/17) o izvajanju starševske skrbi 
predpostavlja, da je podaljšan čas bivanja soglasna odločitev obeh staršev. 
– Zavodu dovoljujete zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 
varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS 80/2004). Vsi podatki v vlogi za 
sprejem so resnični, zato zanje odgovarjate in se zavedate, da so podvrženi možnosti preverjanja. 
Obvezujete se, da boste zavod sproti obvestili o vsaki spremembi podatkov. 
– Zavod zagotavlja, da bodo osebni podatki o starših in otrocih, zbrani v vlogi, skladno z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, 94/07) in Splošno uredbo o varstvu podatkov 
(GDPR, 25. 5. 2018) uporabljeni samo v namene vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca, potreb 
obveščanja staršev in zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca.  
– Podatki iz evidence plačil staršev in evidence socialnega položaja družin se izbrišejo po izpolnitvi 
namena, zaradi katerega so bili zbrani. 
 

Kraj in datum:                                                                        Podpis vlagatelja:                 
________________________               ________________________ 

IZPOLNI ZAVOD: 
Datum prejema vloge: ______________ 

Številka: _________________________ 


