
 

 

 

 

ZAČASNI IZPIS OTROKA IZ VRTCA POSTOJNA* 

 

 Podpisana 

PRIIMEK IN IME 

STALNO PREBIVALIŠČE  
Ulica in hišna številka  
Pošta in poštna št.  
Občina 

 

Želim/-va uveljavljati začasni izpis za 

rojenega ____________________________. 

Otrok obiskuje skupino pri vzgojiteljici  _________

Otrok bo izpisan od ________

 

V __________________, dne _______________ 
 

* Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca za določen čas. Najkrajše obdobje izpisa za 

čas je en mesec, skupni obseg izpisa za določen čas v šolskem letu ne sme presegati dveh 

mesecev. Izpis za določen čas se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v 

mesecu. Starši v tem obdobju plačajo 50 % znižanega prispevka, ki jim je d

odločbo. 
 

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 oseb

VRTEC POSTOJNA, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna

�: tajnistvo@vrtec
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           Izpolni vrtec: 

Datum prejema  

 

ZAČASNI IZPIS OTROKA IZ VRTCA POSTOJNA* 

Mati/skrbnica Oče/skrbnik

 

  

uveljavljati začasni izpis za otroka ________________

__________________.  

Otrok obiskuje skupino pri vzgojiteljici  _____________________________________. 

Otrok bo izpisan od _______________________ do  _____________

__________________, dne _______________     

 Podpis mame/skrbnice ______________________________

Podpis očeta/skrbnika ______________________________

* Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca za določen čas. Najkrajše obdobje izpisa za 

čas je en mesec, skupni obseg izpisa za določen čas v šolskem letu ne sme presegati dveh 

mesecev. Izpis za določen čas se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v 

mesecu. Starši v tem obdobju plačajo 50 % znižanega prispevka, ki jim je d

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). 

Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna 

☏: 081 601 692 

: tajnistvo@vrtec-postojna.si 

 

ZAČASNI IZPIS OTROKA IZ VRTCA POSTOJNA*  

Oče/skrbnik 

 

_________________, 

_________________.  

_____________.   

 

 
________________ 

 
Podpis očeta/skrbnika ______________________________ 

 

* Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca za določen čas. Najkrajše obdobje izpisa za določen 

čas je en mesec, skupni obseg izpisa za določen čas v šolskem letu ne sme presegati dveh 

mesecev. Izpis za določen čas se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v 

mesecu. Starši v tem obdobju plačajo 50 % znižanega prispevka, ki jim je določen z 

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 


