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Osnovna šola Rače – Vrtec pri OŠ Rače, Grajski trg 1, 2327 Rače, ki ga zastopa  ravnatelj Rolando Lašič oziroma njegova 

pomočnica za vrtec Nina Brezner (v nadaljevanju: vrtec) 

 

in 

 

starš/skrbnik ----------------------------------------------------------------------------------, sklepata naslednjo 

 

 

P O G O D B O 

o medsebojnih pravicah in obveznostih 
 

 

1. člen 

S to pogodbo vrtec skupaj s starši otroka določi obseg medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhaja iz veljavne zakonodaje, ki ureja 

predšolsko vzgojo z namenom, da se v enaki meri zagotovi izpolnitev interesov obeh pogodbenih strank. 

 

2. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da otrok --------------------------------,  rojen  -----------------------------, EMŠO: --------------------------------------, 
s stalnim prebivališčem-------------------------------------,  oziroma z začasnim prebivališčem,------------------------- občina Rače-Fram, 
izpolnjuje vse predpisane pogoje za vključitev v vrtec. 
 

 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je otrok  z dnem podpisa te pogodbe vključen v vrtec in da bo sprejet v oddelek vrtca z dnem 

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

 

2. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da starši vključujejo otroka v (ustrezno obkrožite):  

- dnevni program 

- poldnevni program. 

 

3. člen 

Starši se s podpisom te pogodbe zavezujejo, da ob vključitvi oziroma najkasneje ob sprejemu otroka vrtcu predložijo potrdilo 

pediatra o zdravstvenem stanju otroka, sicer lahko vrtec odkloni sprejem otroka. 

 

4. člen 

Vrtec bo program, v katerega je otrok s podpisom te pogodbe vključen, izvajal kot javno veljavni program – Kurikulum za vrtce v 

skladu s pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi na področju predšolske vzgoje  ter v skladu s spoštovanjem vseh otrokovih pravic. Pri 

tem bo vrtec izpolnil vse obveznosti glede izvajanja vsebine iz letnega delovnega načrta, ki ga je sprejel svet zavoda oziroma ga je 

vrtec navedel v svoji publikaciji. 

 

Program bo vrtec izvajal v okviru poslovnega časa vrtca oziroma njegove enote, v katero je otrok vključen in sicer vse dni v tednu, 

razen ob sobotah in nedeljah ter praznikih. Poslovni čas je za vsako šolsko leto določen v letnem delovnem načrtu za vsak vrtec 

oziroma enoto posebej in sicer glede na potrebe staršev, opredeljene v vlogah za vpis otroka v vrtec, in v soglasju z občino 

ustanoviteljico. 

 

V okviru poslovnega časa vrtca je otrok lahko prisoten do največ 9 ur dnevno, kolikor traja dnevni program.  

 

5. člen 

Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov na začetku in na koncu poslovnega časa ter ob pojavu izjemnih okoliščin. Zaradi 

racionalizacije poslovanja, vzdrževanja objektov in glede na število prisotnih otrok med prazniki in v času šolskih počitnic oziroma 

praznikov lahko vrtec za določeno obdobje zapre posamezen vhod, enoto ali oddelek, ob tem pa zagotovi za otroka, ki potrebuje v 

tem obdobju varstvo v vrtcu, vključitev pri drugem vhodu ali v drugo enoto ali oddelek. 
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Ob začetku novega šolskega leta, zaradi vključitve novincev v vrtec, lahko vrtec ob upoštevanju predpisanih normativov 

organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo že obstoječih oddelkov, vendar je dolžan otroku, ki je že vključen v vrtec, 

zagotoviti prosto mesto v isti enoti in o tej spremembi starše obvestiti. 

 

6. člen 

Starši s podpisom te pogodbe zavezujejo sebe in ostale osebe, ki bodo otroka v vrtec pripeljali oziroma iz vrtca odpeljali, da bodo ob 

prihodu in odhodu spoštovali veljavni poslovni čas in hišni red vrtca. Otroka morajo osebno predati strokovnemu delavcu vrtca, ki 

zjutraj v posameznem oddelku oziroma enoti sprejema otroke. 

 

7. člen 

Starši se s podpisom pogodbe zavezujejo in izjavljajo, da bo otrok v vrtec pripeljan ter iz vrtca odpeljan s strani oseb, ki jih je že 
navedel v vlogi za vpis otroka v vrtec. Le izjemoma lahko starši ustno ali pisno sporočijo vrtcu (strokovnemu delavcu vrtca), da bo 
otroka prišla iskati druga oseba, kot je zapisal v vlogi. Tako morajo starši vsako morebitno spremembo takoj sporočiti strokovnemu 
delavcu vrtca.  
 
Otrok mora imeti na poti v vrtec ter domov spremstvo polnoletne osebe v skladu z določili 7. odst. 87. člena Zakona o pravilih 
cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/2010). Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in/ali starejši-e 
mladoletniki-ce, če to dovolijo starši otroka.  
 

8. člen 

Osebni podatki otroka in staršev so zaupne narave. Varuje jih Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB1), zato starši s podpisom pogodbe dovoljujejo uporabo osebnih podatkov samo za namene izvedbe in organizacije 

dejavnosti v vrtcu, za potrebe ustanoviteljice in pristojnega ministrstva. Starši soglašajo, da se fotografije, video in zvočni posnetki ter 

izdelki otrok uporabljajo za namene pedagoškega dela (študijskega gradiva za potrebe vrtca ) in predstavitev otrokovega dela v 

okolju (v publikaciji, na spletni strani in v prostorih vrtca).  

 

Starši soglašajo in dovoljujejo, da vrtec za ves oddelek v katerega je otrok uvrščen organizira obisk pri zobozdravniku oziroma da 

zobozdravnik pregleda otroka v oddelku vrtca. Vrtcu dovoljujejo, da za namene pedagoškega dela organizira in opravi testiranje 

otroka pri telesni vzgoji ter izvede z otrokom morebitne ankete za študijske potrebe. 

 

Starši še dovoljujejo, da vrtec v okviru vzgojno-izobraževalnega dela organizira prevoze z avtobusom ali vlakom in da se otrok lahko 

udeleži takšnega prevoza.  

 

V kolikor se pojavi potreba po tem, starši s podpisom pogodbe vrtcu dovoljujejo, da organizira strokovno svetovanje tudi za starše 

otroka. 

 

9. člen 

Starši se zavezujejo, da bodo vrtcu (strokovnemu delavcu vrtca) spremembo telefonskih številk, elektronskega naslova ali naslova 

stalnega oziroma začasnega prebivališča ter morebitne zdravstvene posebnosti otroka javili takoj, ko bo sprememba nastopila.  

 

10. člen 

Starši se zavezujejo, da bodo v skladu z zakonom, ki ureja predšolsko vzgojo, s svojimi rednimi plačili računov-položnic, ki jim jih bo 

vrtec vsak mesec izstavil, sofinancirali program predšolske vzgoje.  

 

Starši bodo plačevali ceno programa, v katerega je s podpisom te pogodbe vključen njihov otrok. Cena programa obsega stroške 

vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu, določi pa jo pristojni organ občine ustanoviteljice. 

 

V kolikor starši v mesecu pred mesecem sprejema otroka v vrtec pri pristojnem centru za socialno delo ne bodo uveljavljali 

subvencije za znižanje plačila vrtca na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010 

in 40/2011) jim bo vrtec izstavil račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici iz tega zakona. Starši, ki niso zavezanci 

za dohodnino v Republiki Sloveniji, v skladu z Zakonom o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 72/2005, 

25/2008, 36/2010 in 94/2010) plačujejo polno ceno programa v katerega je otrok vključen. 

 

 

 

http://www.ius.info/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011052700|RS-40|5269|1910|O|
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11. člen 

Starši se s podpisom te pogodbe strinjajo in dovoljujejo, da vrtec ob izstaviti naslednjega mesečnega računa zaračuna dodatno 
organizirane dejavnosti (prevoze, vstopnine, …), ki jih izvaja v skladu s programom iz 5. člena te pogodbe in na podlagi letnega 
delovnega načrta. Vrtec pred izvedbo dodatnih dejavnosti o tem predhodno obvesti starše in od njih pridobi potrebno soglasje. V 
primeru morebitnega nakupa daril (npr. v božičnem času) strokovni delavec vrtca namero o tem staršem prav tako prehodno najavi 
in od njih pridobi potrebno soglasje. V kolikor starši s temi dejavnostmi predhodno ne soglašajo, jih vrtec ne izvede. 

 
Če ostane otrok v vrtcu po preteku poslovnega časa, vrtec staršem dodatno zaračuna zamudno uro v skladu s sklepom občine 
ustanoviteljice.  
 

12. člen 

V primeru zamude plačila računa pošlje vrtec staršem opomin. Ob tem lahko zaračuna še zakonite zamudne obresti ter stroške 

opomina.  

 

V kolikor se starši-dolžniki s podpisom izjave o administrativni prepovedi s slednjo strinjajo, jo vrtec pošlje v podpis in izvršitev 

njihovim delodajalcem. Če s tem vrtec pri izterjavi svoje terjatve do staršev ni uspešen, izterja dolg po sodni poti. 

 

13. člen 

Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh zapadlih obveznosti, vrtec v novem šolskem letu ni več dolžan zagotoviti prostega 

mesta. 

 

14. člen 

Starši so zaradi organizacije dela in prehrane v vrtcu dolžni vrtec pisno obvestiti o začasni otrokovi odsotnosti med prazniki oziroma 

počitnicami. Istočasno se starši zavezujejo, da bodo takoj oziroma najkasneje v treh (3) delovnih dneh, ko je otrok že odsoten, v 

vrtec (strokovnemu delavcu vrtca) osebno ali po telefonu sporočili vzrok njegove odsotnosti iz vrtca. 

 

V primeru vsake začasne odsotnosti otroka (ne glede na razlog), ko starši predhodno najavijo ali najkasneje v treh (3) delovnih dneh 

sporočijo odsotnost otroka iz vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil in sicer od prvega dne otrokove odsotnosti 

dalje. 

 

Druga znižanja plačila staršev, povezana z upravičeno daljšo odsotnostjo otroka iz vrtca, na podlagi zdravniškega potrdila oziroma 

mnenja zdravnika ali v času šolskih poletnih počitnic, če starši otrokovo odsotnost v tem času vrtcu predhodno najavijo, se staršem 

priznavajo v skladu s sklepom občine zavezanke za plačilo razlike med polno ceno in plačilom staršev.  

 

15. člen 

Vrtec poskrbi, da otrok, ki iz zdravstvenih razlogov ne sme uživati določenih živil, dobi živila, ki so zanj primerna, vendar le, če so 
starši ob vpisu otroka v vrtec podatke o določenih živilih in razloge za posebno prehrano zapisali na vlogo in če vrtcu predložijo 
zdravniško potrdilo oziroma mnenje zdravnika. Takšno zdravniško potrdilo oziroma mnenje zdravnika morajo starši vrtcu predložiti 
vsako šolsko leto znova.   
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da otroka, ki ob prihodu v vrtec kaže očitne znake slabega počutja, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo 
počutje nastopi med bivanjem v vrtcu, so starši dolžni priti po otroka v vrtec takoj oziroma v čim krajšem času, ko jih strokovni 
delavec vrtca pokliče. 
 
V primeru nezgode otroka v vrtcu je strokovni delavec vrtca dolžan otroku nuditi prvo pomoč oziroma poklicati nujno medicinsko 
pomoč (če gre za nujni primer) in otroka med prevozom spremljati, če starši niso dosegljivi. Strokovni delavec vrtca oziroma vodstvo 
vrtca je dolžno poklicati starše in jih o nezgodi obvestiti tudi, če ne gre za nujni primer. 
 

16. člen 

Starši lahko otroka iz vrtca izpišejo (ne glede na razlog) kadarkoli in sicer s petnajst (15) dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z 

dnem, ko vrtec prejme pisno izpisnico. V kolikor želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, je postopek enak kot za novo 

vpisane otroke. 

 

Starši izpišejo otroka iz vrtca sporazumno z vrtcem, kadar se otrok vpiše v šolo. 
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Če starši v sedmih (7) dneh od dneva vključitve oziroma dneva sprejema otroka v oddelek, otroka v vrtec ne pripeljejo ali če med 

letom prenehajo voditi otroka v vrtec v strnjenem trajanju več kot sedem (7) dni in v tem času vrtcu ne sporočijo razloga za odsotnost 

otroka iz vrtca, vrtec starše takoj po izteku tega roka pozove, da najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od vročitve poziva otroka 

pripeljejo v vrtec oziroma sporočijo razlog odsotnosti, sicer se šteje, da so starši otroka iz vrtca izpisali. Vrtec v tem primeru staršem 

pošlje obvestilo o izpisu otroka iz vrtca.  

 

17. člen 

Pogodba velja do izteka petnajst (15) dnevnega roka po datumu, ko vrtec prejme izpisnico, pod pogojem, da imajo starši poravnane 

vse obveznosti do vrtca.  

 

V primeru, ko otrok izpolnjuje pogoje za vstop v šolo, starši in vrtec otroka iz vrtca sporazumno izpišejo, razen če je otroku vstop v 

šolo odložen. Starši morajo vrtcu predložiti potrdilo oziroma sklep pristojne službe o odložitvi vstopa v šolo takoj, ko ga prejmejo. V 

tem primeru se pogodba podaljša do dejanskega otrokovega vstopa v šolo. 

 

Pogodba preneha veljati tudi v primeru, ko vrtec v roku iz 3. odst. prejšnjega člena te pogodbe ne prejme obvestila staršev o vzroku 

odsotnosti otroka oziroma starši otroka v vrtec kljub pozivu ne pripeljejo. O prenehanju veljavnosti pogodbe pošlje vrtec staršem 

obvestilo o izpisu otroka iz vrtca.  

 

18. člen 

Ob spremembah te pogodbe posta pogodbeni stranki sklepali anekse. 

 

19. člen 

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta vse morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor to ne 

bo mogoče, je za rešitev spora pristojno sodišče v Mariboru. 

 

20. člen 

Pogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod. Pogodba začne veljati z 

dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 

 

 

Številka: 

Datum:  

 

 

 

Vrtec:                                                                         Starš / skrbnik: 

Osnovna šola Rače                                                                                                      

Enota vrtca pri OŠ Rače   

 Ravnatelj                                                                                                                                                                

Rolando Lašič                                                                                                                                                      

......................................................... (podpis)                                                                          …………………………………….. (podpis) 

 
 


