
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 
VIDEM 17 

 1262 DOL PRI LJUBLJANI 
telefon: 01 564 70 67, faks: 01 564 73 07, E-naslov: osjm.dol@guest.arnes.si 

 

 

SPREMSTVO OTROKA 

 

Starši oz. zakoniti zastopniki otroka _____________________________ dovoljujemo in prevzemamo 

odgovornost, da naš otrok v šolskem letu _________  odhaja iz vrtca tudi v spremstvu naslednjih oseb 

(starejših od 18 let): 

 

                     Ime in priimek                         Telefonska številka 

1. ________________________                  ____________________________  

2. ________________________                  ____________________________ 

3. ________________________                  ____________________________ 

4. ________________________                  ____________________________ 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določilom 87. člena Zakona o pravilih o cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni 

list RS 82/13, 68/16), ki določa: » 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. » 

Dovoljujemo, da otroka spremlja v in iz vrtca mladoletna oseba: ______________________________________ 

               (ime, priimek, datum rojstva) 

 

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov: 

________________________________ 
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