
 
Kranjski vrtci, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, T 04 20 19 200 

                                                 

 Podpis pomočnice ravnateljice, ki prejme izpisnico_________________               

E-naslov: izpisnice@kranjski-vrtci.si 
 
 

STALNA IZPISNICA 

 

Podpisani/a……………………………………………………………….. naslov ……………………………………………… 

IZPISUJEM otroka ……………………………………………………………, rojenega…………………………………. 

iz vrtca ……………………………………………………… 

 

Otroka izpisujem iz vrtca z dnem ………………………………………… (vpišite zadnji dan v vrtcu).  

To pomeni, da bo otrok izpisan od………………………………(prvi dan odsotnosti) 

 
*Datum oddaje izpisnice:  ……………………………………… 

                                                                                                              Podpis obeh staršev/skrbnikov: 

..………………………………………………… 

                                                                                                                             

………………………………………………….. 

 
 
*V skladu z 12. členom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši otroka izpišejo z 
obrazcem 
Stalna izpisnica, ki ga morajo oddati najkasneje 14 dni pred želenim izpisom. Izpis je možen s pretekom odpovednega roka.  
O stalnem izpisu otroka vas bomo obvestili pisno.  
 

 

Starše želimo opozoriti, da v skladu z 42. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Centru za socialno delo v 8 

dneh po nastali spremembi sporočijo vsa dejstva, okoliščine in spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih 

sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. Ena izmed teh sprememb je tudi IZPIS OTROKA IZ VRTCA, zato vas naprošamo, 

da oddate na pristojni CSD izpolnjen Obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev (obrazec 

najdete na spletni strani http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/).  

 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/


 
Kranjski vrtci, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, T 04 20 19 200 

 
 

Poletna rezervacija – sorojenci 
 
Višina plačila staršev za vrtec se določi z odločbo pristojnega Centra za socialno delo (CSD) v 
skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 
 
Bodite pozorni na morebitno uveljavljanje rezervacije po sklepu MOK, št. 602-53/2012-3- 
(47/09) za sorojence (oziroma po sklepu občine vašega stalnega bivališča). 
 
V kolikor je starejši otrok izpisan, ima mlajši pravico do koriščenja poletne rezervacije, kljub 
temu, da nova odločba še ni izdana. 
 
Skladno s podčrtno opombo na stalni izpisnici vas želimo obvestiti, da ima po zakonu CSD 60 
dnevni rok za izdajo novo odločbe za znižano plačilo vrtca. Oskrbnina se obračuna izključno 
po trenutno veljavni odločbi. Morebitne poletne rezervacije bodo zato poračunane 
naknadno. 
 
 
 

v. d. ravnatelja: 
Urška Kejžar, l.r.  


