
 

 
 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA POSTOJNA
Podpisana 

PRIIMEK IN IME 

STALNO PREBIVALIŠČE  
Ulica in hišna številka  

Pošta in poštna št.  

Občina 

 

Izpisujem/va otroka___________

 

rojenega ______________________ iz Vrtca Postojna z dnem ___________

 

Prosimo navedite razlog izpisa otroka iz Vrtca Postojna__

___________________________________________________________________________

 

Otrok je obiskoval skupino pri vzgojiteljici  ________________________

 

Zavezujem/-va se, da bom/-va obveznosti iz naslova oskrbnine v celoti poravnal/

 

 

V__________________, dne _______________  

 

Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca prejmejo: 

Osebni podatki se bodo zbirali, 

varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Pravilnikom o dokumentaciji v 

vrtcih in z Zakonom o varstvu oseb

                                                           
1 Izpis je mogoč do 20. v mesecu za naslednji mesec.

VRTEC POSTOJNA, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna

�: tajnistvo@vrtec
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    Izpolni vrtec: 
Datum prejema izjave o izpisu: 

Datum izpisa: 

IZPIS OTROKA IZ VRTCA POSTOJNA1  

Mati/skrbnica Oče/skrbnik

 

  

otroka___________________________________________________________, 

_______ iz Vrtca Postojna z dnem ___________

(Navedite prvi dan otrokove 

Prosimo navedite razlog izpisa otroka iz Vrtca Postojna_________________

___________________________________________________________________________

Otrok je obiskoval skupino pri vzgojiteljici  _______________________________

va obveznosti iz naslova oskrbnine v celoti poravnal/

__________________, dne _______________     

Podpis mame/skrbnice______________________________

Podpis očeta/skrbnika______________________________

Izjavo staršev o izpisu otroka iz vrtca prejmejo:  - uprava vrtca  

- svetovalna delavka  

- STARŠI (v 8 dneh od izpisa pristojnemu CSD 
predložite izpolnjen obrazec za sporočanje 
sprememb in fotokopijo Izjave o izpisu)
 

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 

varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Pravilnikom o dokumentaciji v 

vrtcih in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 

                   

Izpis je mogoč do 20. v mesecu za naslednji mesec. 

Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna 

☏: 081 601 692 

tajnistvo@vrtec-postojna.si 

 

 

 

Oče/skrbnik 

 

__________________________________________,  

_______ iz Vrtca Postojna z dnem ________________________.  

(Navedite prvi dan otrokove odsotnosti v  vrtcu.) 

____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________. 

va obveznosti iz naslova oskrbnine v celoti poravnal/-a. 

 

 

________________ 

 

Podpis očeta/skrbnika______________________________ 

(v 8 dneh od izpisa pristojnemu CSD 
redložite izpolnjen obrazec za sporočanje 

sprememb in fotokopijo Izjave o izpisu) 

obdelovali in hranili v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 

varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Pravilnikom o dokumentaciji v 


