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IZPIS OTROKA IZ VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR 
(izvod za starše) 

 
Podpisani/a ………………………….…………..………………, izpisujem iz vrtca otroka ……………….……………..……….……………………,  
 

rojenega ……………..…...…………, ki je vpisan v enoto ………………………..….………………, skupina ……………..….….……….……….. 
 
Otroka izpisujem, ker: (ustrezno obkrožite) 
 

a) bo vpisan v drug vrtec/zavod …………………………………..……………….. 
b) bo ostal v domačem varstvu 
c) bo s 1. septembrom začel obiskovati osnovno šolo 

 

Otrok bo v vrtec vpisan vključno do ………………………….. (*) 
 
(*) Opomba: v skladu z 11. členom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišejo otroka iz vrtca 
kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.  

 
Izjavljam, da bom v zakonitem roku in v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev poravnal/a vse svoje obveznosti do 
Vrtca Ivana Glinška Maribor. 
 
V/na …………………………., dne ………………………….    V Mariboru, dne ………………………………………. 
 
Podpis staršev ……………………………………………….    Podpis vzgojiteljice ……………….…….………..…. 
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IZPIS OTROKA IZ VRTCA IVANA GLINŠKA MARIBOR 

(izvod za upravo vrtca) 

 
Podpisani/a ………………………….…..………………………, izpisujem iz vrtca otroka ……………….………………...…………………………,  
 

rojenega …………..…..……………, ki je vpisan v enoto ……………………….……...……………, skupina ………………..…..….…………….. 
 
Otroka izpisujem, ker: (ustrezno obkrožite) 
 

a) bo vpisan v drug vrtec/zavod …………………………………..……………….. 
b) bo ostal v domačem varstvu 
c) bo s 1. septembrom začel obiskovati osnovno šolo 

 

Otrok bo v vrtec vpisan vključno do ………………………….. (*) 
 
(*) Opomba: v skladu z 11. členom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši izpišejo otroka iz vrtca 
kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.  

 
Izjavljam, da bom v zakonitem roku in v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev poravnal/a vse svoje obveznosti do 
Vrtca Ivana Glinška Maribor. 
 
V/na …………………………., dne ………………………….    V Mariboru, dne ………………………………………. 
 
Podpis staršev ……………………………………………….    Podpis vzgojiteljice ……………….…….………..…. 
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