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Izpisnica iz vrtca 
 

Ime in priimek otroka: _________________________________________________________________________________ 

 

Datum rojstva otroka: __________________________________________________________________________________  

 

Ime, priimek in naslov matere: ________________________________________________________________________ 

 

Ime, priimek in naslov očeta: __________________________________________________________________________ 

 

Ime, priimek in naslov skrbnika: ______________________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisani starši/skrbnik izjavljamo, da izpisujemo otroka iz Vrtca Bovec z 

dnem: _______________________________________ . Obvezujemo se, da bomo poravnali še neplačane 

obveznosti po pogodbi o plačilu vrtca za tekoče šolsko leto. 

 

Podpis staršev/skrbnika: ______________________________________________________________________________  

 

Datum: _______________________________________ 

 

Opombe:  

 

 

 

 

 

Izpisnico prejela pristojna oseba za vrtec: ____________________________________________________________ 

 

Podpis: ________________________________________      Datum: _________________________________ 

 

Opombe:  

 

 

 

 

Izpisnica je izpolnjena v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod vrtec in drug izvod 

starši/skrbnik. 

 

Izpisnica velja: 

- Kot izjava staršev/skrbnika o izpisu za potrebe poslovanja Vrtca Bovec 

- Jo izdaja Vrtec Bovec kot potrdilo o izpisu iz vrtca za pristojne institucije (npr. CSD) 

 

OBRNI! 
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Obvestila: 
 

Izpišete lahko otroka za naslednji mesec s prvim v mesecu.  

 

Za nazaj izpis ni mogoč, oziroma se za tekoči mesec izpisa opravi obračun, tudi 

če otrok neha hoditi v vrtec prej, ko stopi izpis v veljavo. 

 

Ko izpišete otroka iz vrtca, morate spremembo javiti v največ 1 mesec prej in 

najkasneje v 8 dneh po izpisu na Center za socialno delo, kjer ste oddali vlogo za 

znižano plačilo vrtca.  

 

Center za Socialno delo zahteva od vas potrdilo o izpisu, to je izpisnica. 
 

Izpisnico lahko oddate osebno v vrtcu, na upravi šole ali po pošti. 

 
V kolikor oddate izpisnico vodji vrtca, vam jo potrdi in vrne takoj.  

 

V kolikor oddate izpisnico po pošti ali vzgojiteljici, vam bo potrjena izpisnica 

vrnjena osebno ali po pošti takoj, ko bo mogoče ali najkasneje v 8 dneh. 


