
 
                                                                                                                                                   

Zadeva: IZPIS OTROKA IZ VRTCA MAVRICA TREBNJE       (ta del prejmejo starši)  
 

Prejeli smo izjavo o izpisu otroka ……………………………..., rojenega …………………………., 

ki obiskuje enoto vrtca ……………………………………………, skupino 

…………………………………. 

 

Ob upoštevanju določbe glede izpisa otroka iz vrtca (s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da 

je izpisnica oddana do 20. v mesecu) je datum izpisa: …………………………………… 
V primeru da izpisnice ne bomo prejeli pravočasno,  izpisa ne bomo upoštevali.   

 
STARŠI MORATE, ZARADI UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, O IZPISU OBVESTITI 

PRISTOJNI CENTER ZA SOCIALNO DELO NAJKASNEJE 8 DNI PO NASTANKU SPREMEMBE OZ. IZPISU.  

 

POTRDILO SHRANITE, KER SLUŽI KOT DOKAZILO O ODDANI IZPISNICI.  

 

Vrtec Mavrica Trebnje zagotavlja, da bodo osebni podatki o starših in otrocih, zbrani v izpisnici otroka iz Vrtca Mavrica 

Trebnje uporabljeni samo v namene vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca, potrebe obveščanja staršev, Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport in Centra za socialno delo ter obračuna oskrbnine.  

 

V Trebnjem, dne ………………… 

                                                                                    Izjavo je sprejel –a:……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (odreži)             (ta del prejme Vrtec Mavrica Trebnje) 

 

Naslov: 

Ime in priimek starša …………………………………………….………………………………………. 

 

Stalno bivališče starša …………………………………………………………………………………… 

 

Začasno bivališče starša ………………………………………………………………………………… 

 

Zadeva: IZPIS OTROKA IZ VRTCA MAVRICA TREBNJE 
 

Spodaj podpisani/a …………………………………………..…….. izjavljam, da želim svojega otroka 

………………………………………….., EMŠO ………………………………..…, ki je vključen v 

enoto vrtca ………………………………..…….…, v skupino ………………..…………., izpisati z 

dnem ……………………………………….… iz Vrtca Mavrica Trebnje. 

 

V oddelku ………………………….Vrtca Mavrica Trebnje, je še vedno vključen/a otrokov brat/sestra 

(ime in priimek) ………………..…………………………., EMŠO ………………..………………… 

 

Seznanjen-a sem s 19. členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, ki je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 43/2014 in 

spremembami pravilnika, ki se glasi: »IZPIS OTROKA IZ VRTCA JE MOŽEN SAMO S PRVIM DNEM 

NASLEDNJEGA MESECA, ČE JE IZPISNICA ODDANA DO 20. V MESECU.« 

S podpisom dovoljujem Vrtcu Mavrica Trebnje zbiranje in posredovanje osebnih podatkov v primeru tožbe na sodišču. Vrtcu 

prav tako dovoljujem 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 moji podatki v Izpisnici otroka iz Vrtca Mavrica Trebnje so 

resnični, zato zanje odgovarjam in se zavedam, da so podvrženi možnosti preverjanja.  

 

V Trebnjem, dne …………………….  

Podpis matere: …………………………………………… 

Podpis očeta: ……………………………………………... 

Izjavo je sprejela: ………………………………………… 


