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SPOŠTOVANI STARŠI!
Starši lahko izpišete otroka iz vrtca na podlagi internega obrazca (izpis iz vrtca), ki ga morate podati
najkasneje do 15. v tekočem mesecu. Izpis se opravi s 1. dnem v naslednjem mesecu po prejemu
pravočasne pisne izjave.
Po izpisu otroka je ob morebitnem ponovnem vpisu otroka v vrtec potrebno ponovno opraviti celoten postopek
vpisa. Starši so seznanjeni s tem, da pri ponovnem vpisu otroka, ki je že obiskoval vrtec, nimajo nobenih prednosti
ali prioritet.
Začasen izpis ni mogoč.
 Starši, ki imate v vrtec vključenega več kot enega otroka iz iste družine in nameravate s 1. 9. tekočega
leta izpisati najstarejšega otroka iz vrtca (npr. otrok bo začel obiskovati osnovno šolo), morate to sporočiti
tudi na pristojni Center za socialno delo, kjer ste oddali vloge za znižano plačilo vrtca, da vam izdajo nove
odločbe. Ko izpišeta najstarejšega otroka iz vrtca, za drugega otroka ne plačuje več subvencije od vašega
deleža (70 %) Ministrstvo, ampak ste plačnik svojega deleža v celoti starši oz. skrbniki.
 Izpisnico izpolnite tudi starši otrok, ki bodo s 01.09. tekočega leta pričeli obiskovati drugi vrtec ali otrok ne
bo več obiskoval našega vrtca iz drugih razlogov.
 Vsako spremembo (tudi izpis) ste dolžni v skladu z 42. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS) v roku 8 dni sporočiti na pristojni Center za socialno delo
Katarina Mohar
direktorica

__________________________________________________________________________

IZPIS OTROKA IZ VRTCA JURČEK
Priimek in ime otroka: ___________________________________ rojen: _______________________
Naslov: ___________________________________________________________________________
Podpisana _______________________________in_______________________________________,
(oče oz. skrbnik)

(mati oz. skrbnica)

izpisujeva svojega otroka iz Vrtca Jurček ________________________________________________
(skupina)

Varstvo za otroka želim vključno do dne: ________________________________________________.
Razlog za izpis je: __________________________________________________________________.
IZJAVA: OBVEZUJEM SE, DA BOM OSKRBNINO PORAVNAL/A V 8 DNEH PO PREJEMU ZADNJE
POLOŽNICE.

Datum: ____________________
Podpis očeta: _______________________

Podpis matere: ________________________

(nujno oba podpisa)

IZPOLNI VRTEC
Izpisnica prejeta dne:______________

Izpis dne: ____________________

Izpisnico prejel:__________________

