
Javni zavod Sotočje Medvode 

Ostrovrharjeva ulica 4 

1215 Medvode 

 

PRIJAVA OTROKA V PROGRAM »BABI SERVIS« 

 

 

Spodaj podpisani __________________________________________ (mati, oče ali zakoniti 
skrbnik), prijavljam otroka v program »Babi servis«, v okviru katerega bo Javni zavod 

Sotočje Medvode organiziral varstvo vašega otroka oz. otrok na vašem domu s strani 
mlajših upokojenk.  
Varstvo je namenjeno otrokom, s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Medvode. 
Izvajalke varstva in otrok ne smeta biti v ožjem sorodstvenem razmerju (babica-vnuk). 

Varstvo otroka oziroma otrok iz posamezne družine v okviru programa »Babi servis« se 

lahko izvaja do štiri ure na teden oz. po predhodnem dogovoru z vodjo programa tudi več 
glede na socialne oz. druge okoliščine. 

 

PODATKI O OTROKU: 

Priimek in ime otroka:   

 

Datum rojstva:    

 

Spol (obkrožite):    M Ž 

 

Naslov stalnega bivališča:   

(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 

Naslov začasnega bivališča:  
(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 

Tel. št. staršev:    

 

E-naslov:    

 

 

Zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo 

varnost in za delo z otrokom (alergija, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, 
dietna prehrana ipd.):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

OSEBA, KI JE VEDNO DOSEGLJIVA V ČASU OTROKOVEGA VARSTVA:  
Ime in priimek: ________________________,  

telefonska številka: ______________________. 
 

 

CENA VARSTVA: 

Prispevek staršev znaša 4,00 eur za uro opravljenega varstva. Podlaga za izstavitev 

računa je dnevnik izvajanja storitve, ki ga izvajalka varstva vsak mesec odda vodji 



programa. Izvajalec staršem otroka izstavi račun za opravljeno delo. V kolikor je družina 
upravičena do denarne socialne pomoči je za starše storitev brezplačna.  
 

IZJAVA STARŠEV – izpolniti v primeru, da je družina upravičena do denarne socialne 
pomoči 
Spodaj podpisani _____________________________________ izjavljamo, da imamo 

veljavno odločbo o denarni socialni pomoči, ki jo je izdal Center za socialno delo 
_______________________ in s tem uveljavljamo brezplačno varstvo otroka v okviru 
programa »Babi servis«.  

 

Datum: _______________    

Podpis staršev / zakonitega skrbnika:   _______________________ 

 

 

O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 
Dani osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve posameznika. 

 

Zbrane osebne podatke bo Javni zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve 

Sotočje Medvode (v nadaljevanju Javni zavod Sotočje Medvode) obdeloval in varoval skladno z Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega 

parlamenta in Sveta št. 679/2016 (Uredba GDPR) in internim pravilnikom o tehničnih in organizacijskih 
ukrepih za obdelavo osebnih podatkov.. 

 

Javni zavod Sotočje Medvode se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke uporabljal zakonito in 

pregledno ter le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Zbrani osebni podatki se bodo obdelovali 

izključno za namen izvajanja programa »Babi servis«. 
 

Zbrani podatki se hranijo v obdobju do preklica soglasja. 

 

Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost 

obdelave na podlagi soglasja pred njegovim preklicem. Izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov 

upravljavca Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, oz. na e-naslov 

info@zavodsotocje.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, 
uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in 

prenosljivosti podatkov. 

 

Javni zavod Sotočje Medvode ne prenaša osebnih podatkov v tretje države ali mednarodno organizacijo 
in ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z 
oblikovanjem profilov. 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je doc. dr. Miha Dvojmoč, miha.dvojmoc@infocenter.si. 

 

Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri 
nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: 

gp.ip@ip-rs.si. 

 

Spodaj podpisani jamčim, da so vsi podatki resnični in javnemu zavodu dovoljujem, da 
uporablja podatke izključno samo za dobro otroka. 
 

Datum: _____________  

Podpis staršev / zakonitega skrbnika: _______________________ 

 

 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico lahko oddate:  

- po pošti na naslov: Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode. 

- po e-pošti na naslov: sociala@zavodsotocje.si  

- po telefonu: 070 505 970, med tednom med 8.00 in 14.00 
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