
   

 

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ 

Kidričeva ulica 18/b, 8340 ČRNOMELJ 
 

Tel. 07 3567-271, Faks: 0590 74110 

e-pošta: info@vrtec-crnomelj.si; spletna stran: www.vrtec-crnomelj.si 

PISNA ODJAVA OTROKA IZ VRTCA 
 

Podpisan-a ________________________________________, izpisujem svojega otroka 

________________________________, rojenega _______________ z dnem:____________. 

 

Vzroki izpisa (ustrezno obkrožite): 

- otrok je začel obiskovati osnovno šolo 

- drugi vzrok: ____________________________________________________ 

 

 

Obvezujem se, da bom oskrbnino za zadnji mesec poravnal-a v zakonitem roku. Položnico mi pošljite na naslov: 

_______________________________________________________. 

Datum oddaje izpisnice: _____________ 

 

                                                                                             Podpis staršev/skrbnika 

                                                                                          oče:________________________ 

                                                                                        mati: ________________________ 

                                                                                         ali 

                                                                                   skrbnik: ________________________ 

Izpis otroka 

 

V skladu s sklepom sveta zavoda, sprejetim na 2. seji 24. 2. 2006, se ODJAVA odda do 15. v mesecu za izpis z 

zadnjim dnem istega meseca. S tem se tudi spremeni 15. in 16. člen Pravilnika o sprejemu otrok. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

POTRDILO O IZPISU 

 

Prejeli smo odjavo starša _______________________ za otroka ______________________________________, 

rojenega _________________. Izpis velja z dnem ____________________.  

 

Datum: __________                                                             Podpis: _________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Starši, oziroma skrbniki s svojim podpisom potrjujete točnost podatkov, vsako njihovo spremembo pa ste med šolskim letom dolžni sporočiti vzgojitelju v sedmih dneh od nastale 
spremembe. 
S svojim podpisom nadalje še potrjujete, da ste seznanjeni, da Vrtec Otona Župančiča Črnomelj obdeluje in hrani osebne podatke, navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, na podlagi 
in v skladu z 20. in 44. členom Zakona o Vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) in 5. in 13. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04), in sicer samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali: zaradi 
vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. Podatki, posredovani v tej vlogi, se hranijo do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani otrok oziroma 
do otrokove vključitve v vrtec, ko se prenese v zbirko podatkov o vključenih otrocih, ki se jih hrani še eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Podatke o otroku, za katerega starši oziroma 
skrbniki umaknejo vlogo za vpis otroka, se izbriše, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju arhiviranja in računovodstva. Ker je  zagotovitev osebnih 
podatkov v tej vlogi zakonska obveznosti, otroka v vrtec morda ne bo mogoče vpisati, če osebnih podatkov ne boste posredovali. Podatke bodo obdelovali le za to pooblaščeni zaposleni, 
posredovani pa bodo le tistim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, prav tako se ne izvajata avtomatizirano 
sprejemanje odločitev ali oblikovanje profilov. Napisano smiselno velja tudi za uporabo in shranjevanje morebitne dokumentacije, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki in tej 
vlogi morebiti priložena dokazila. 
Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov info@vrtec-crnomelj.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki 
se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, vendar v tem primeru otroku morda ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni elektronski naslov 
lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi 
kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja 
Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski 
pooblaščenec. Več informacij o politiki varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na www.vrtec-crnomelj.si. 
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