
                          Izpisnica prejeta na upravi vrtca dne: _______________________                                                                                                                   
Ljubljanska cesta 70                           Številka: 6021-I- ________________________________________   
      1230 Domžale                                   Izpis odobren z dnem: ___________________________________   
                                                                   Izpis vnešen v CEUVIZ dne: _______________________________  
                                                                   Podpis prejemnika izpisnice ______________________________          
                                                                        (Izpolni Vrtec Domžale)                                                            Žig vrtca 
 

I  Z  P  I  S  N  I  C  A (za upravo vrtca) 
 
Ime in priimek otroka                                                                                       , rojen                        
stanujoč  . 
 
Podpisani-a                                                             izpisujem svojega otroka iz Vrtca Domžale enote                                      , 
skupine                                          , ki jo je vodila vzgojiteljica __________________________.  
Otroka izpisujem z naslednjim dnem:  . 
 
(STARŠI LAHKO IZPIŠETE OTROKA Z ZADNJIM DNEM V MESECU. IZPISNICO MORATE ODDATI 
NA UPRAVO VRTCA DOMŽALE IN OTROKOVI VZGOJITELJICI NAJMANJ 30 DNI PRED IZPISOM.) 
 
Vzrok izpisa: (Ustrezno obkrožite.) 
a) Otrok bo začel obiskovati osnovno šolo                                       d) Otrok je izpisan zaradi previsoke oskrbnine 
b) Otrok je izpisan zaradi zdravstvenih razlogov                              e) Ostali razlogi izpisa __________________ 
c) Otrok je izpisan zaradi selitve družine                                                __________________________________ 
V PRIMERU SELITVE NOVI NASLOV: ________________________________________________________ 
 
OBVEZUJEM SE, DA BO OSKRBNINA PORAVNANA V 8 DNEH PO PREJEMU ZADNJE POLOŽNICE. 
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev določa, da so starši, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca, 
dolžni pristojnemu centru za socialno delo sporočiti spremembo statusa otroka. Sprememba statusa otroka 
je med drugim tudi izpis otroka iz vrtca. Spremembo morajo sporočiti v roku 8 dni od dneva izpisa otroka, 
na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev«. Obrazec je 
dostopen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, na centru za socialno delo ali 
na upravi vrtca. Izpolnjenemu obrazcu je potrebno priložiti potrjeno fotokopijo izpisnice s strani Vrtca 
Domžale. Po oddaji vaše izpisnice na upravo Vrtca Domžale, boste osebno ali po pošti prejeli potrjeno 
fotokopijo izpisnice. 
 
Datum: __________________ Podpis  staršev oz. zakonitega zastopnika:________________________________ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
    Ljubljanska cesta 70 
      1230 Domžal 
                                                                                                                                                                            

I  Z  P  I  S  N  I  C  A (za otrokovo vzgojiteljico) 
 
Ime in priimek otroka                                                                                       , rojen                        
stanujoč  . 
 
Podpisani-a                                                             izpisujem svojega otroka iz Vrtca Domžale enote                                      , 
skupine                                          , ki jo je vodila vzgojiteljica __________________________.  
Otroka izpisujem z naslednjim dnem:  . 
 
Vzrok izpisa: (Ustrezno obkrožite.) 
a) Otrok bo začel obiskovati osnovno šolo                                       d) Otrok je izpisan zaradi previsoke oskrbnine 
b) Otrok je izpisan zaradi zdravstvenih razlogov                              e) Ostali razlogi izpisa __________________ 
c) Otrok je izpisan zaradi selitve družine                                                __________________________________ 
 
Datum: __________________ Podpis  staršev oz. zakonitega zastopnika:________________________________ 


