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_____________________________________________________________________________________ 
 
OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA DOBOVA, VRTEC NAJDIHOJCA DOBOVA, Z ODDELKI VRTCA V PODRUŽNIČNI ŠOLI 
KAPELE,  ki ga zastopa ravnateljica IVANA BAŠKOVIČ (v nadaljnjem besedilu: vrtec) 
 
in 
 
(izpolniti podatke za oba starša oz. skrbnika) 
 
Mati oz. zakonita zastopnica    Oče oz. zakoniti zastopnik 
 
Ime in priimek: ________________________________ Ime in priimek: ________________________________ 
 
Stalno bivališče:_______________________________ Stalno bivališče:________________________________ 
 
Začasno bivališče: ____________________________ Začasno bivališče: ______________________________ 
 
P. št. in pošta _____________________________       P. št. in pošta ________________________________ 
 
EMŠO:_____________________________________ EMŠO:________________________________________ 
V nadaljevanju besedila: starši  
 
sklepajo 
 

P O G O D B O    

O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VRTCA  
 
 

I.  
 

S to pogodbo vrtec skupaj s starši določa obseg medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhaja iz veljavnih predpisov, 
ki urejajo področje predšolske vzgoje v javnih vrtcih z namenom, da se v enaki meri zagotovi izpolnitev interesov 
obeh pogodbenih strank.   

 
II. 
 

 Starši in vrtec ugotavljajo, da je bil otrok _______________________________________________________ 
(ime in priimek) 

roj. ________, stalno bivališče _______________________________________________________________,  
 
začasno bivališče ______________________________________________________________, sprejet v vrtec. 
 

 Otroka se z dnem __________________ vključi v vrtec, hkrati pa nastane tudi obveznost plačila vrtca. Otrok bo 
vključen v dnevni program, v trajanju 6 – 9 ur dnevno. Pred vstopom v vrtec morate starši priložiti potrdilo 
pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ne sme bit starejši od enega meseca. 

 Ob podpisu pogodbe starši plačajo akontacijo  višini drugega plačilnega razreda programa, v katerega je otrok 
uvrščen. Znesek se poračuna ob izstavitvi prvega ali drugega računa za program vrtca. 

 



 
III.  

 
Vrtec bo program, v katerega je otrok vključen, izvajal kot javno veljavni program – Kurikulum za vrtce v skladu 
s pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi s področja dejavnosti predšolske vzgoje ter v skladu s spoštovanjem 
vseh otrokovih pravic. Pri tem bo izpolnil tudi vse obveznosti glede izvajanja vsebine, ki jo je opredelil v svoji 
publikaciji za tekoče šolsko leto – Predstavitev Vrtca Najdihojca Dobova, z oddelki vrtca v PŠ Kapele.  

 
IV. 

 
Vrtec si pridržuje pravico, da združuje več oddelkov otrok na začetku in koncu poslovnega časa, v času počitnic 
in ob pojavu izjemnih okoliščin (npr. epidemije). Vrtec lahko v poletnih mesecih za določeno obdobje zapre 
posamezno enoto, če zagotovi vključitev otrok, ki v tem času potrebujejo vrtec, v okviru vrtca. 

 
V. 
 

 Ob začetku novega šolskega leta lahko vrtec organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov, vendar 
pa je dolžan zagotoviti prosto mesto otroku.  
 

VI.  
 

 Starši se zavezujejo, da bodo pri prihodu in odhodu v vrtec spoštovali veljavni hišni red, ki je podrobneje opisan 
v Predstavitvi Vrtca Najdihojca Dobova, z oddelki v PŠ Kapele in določen poslovni čas. 

 Če ostane otrok v vrtcu dalj časa, kot je to predvideno z zakonom (9 ur dnevno) in to ni v naprej dogovorjeno, 
vrtec zaračuna prekoračen čas v polnih urah po ceni, ki jo določi Občinski svet Občine Brežice. 

 Če zaradi zaposlitve izven domačega kraja potrebuje družina vrtec dalj časa kot je zakonsko predvideno (9 ur 
dnevno), je dolžna vsako leto dati pisno vlogo ravnateljici vrtca. 

 
VII. 

 

 Starši izjavljajo, da bo otrok pripeljan oz. odpeljan iz vrtca s strani naslednjih odraslih oseb (izjemoma tudi otrok, 
starejših od 10 let in sicer s pisnim soglasjem staršev):  

 
_________________________________________________________________________________________ 

(navesti imena staršev, članov družine ter morebitnih drugih oseb, ki bodo otroka pripeljale oz. odpeljale iz vrtca). 

 Starši lahko v izjemnih primerih pisno ali ustno sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po 
otroka.  

 
VIII. 

 
Starši bodo vrtcu vsako odsotnost otroka iz vrtca sporočili v oddelek. Otroka, ki bo ob prihodu v vrtec kazal 
očitne znake slabega počutja oziroma bolezni, vrtec ni dolžan sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem 
v vrtcu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka.  

 
IX 

 

 Starša sta solidarno odgovorna za obveznosti, ki nastanejo z vključitvijo otroka v vrtec. Starši se zavezujejo, da 
bodo redno in v roku vrtcu poravnavali mesečno izstavljeni račun (položnica ali trajni nalog) v skladu z višino 
plačila, ki jim ga je določil pristojni center za socialno delo z odločbo ter veljavno ceno programa, v katerega je 
otrok vključen. V primeru zamude vrtec ravna v skladu z 32. b členom Zakona o vrtcih (Če iz evidence plačil 
staršev iz 45. člena tega zakona izhaja, da so obveznosti plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, 
vrtec pošlje staršem otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih 
obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, 
če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo 
neporavnanih obveznosti.). 

 



 
X. 
 

 Če starši za otroka koristijo rezervacijo za največ dva meseca v koledarskem letu, se jim v skladu s sklepom 
občine, kjer ima otrok stalno bivališče, in na podlagi Vloge za uveljavljanje rezervacije, obračunajo stroški. 

 Staršem se pri plačilu za vrtec, v primeru odsotnosti otroka iz vrtca, plačilo zniža za stroške prehrane v višini 
njihovega prispevka.  

 Druge ugodnosti pri plačilu staršev, povezane z upravičeno odsotnostjo otroka iz vrtca, se staršem priznavajo v 
skladu s sklepom občine zavezanke za plačilo razlike med polno ceno in plačilom staršev.  

 
XI. 

 

 Starši in vrtec se strinjajo, da lahko starši kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka 
iz vrtca starši sporočijo do 20. v mesecu za naslednji mesec – izpis se uveljavi s 1. v mesecu.  

 
XII.   

 

 Starši in vrtec bodo morebitne spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno. Če sporazumna rešitev ne bo 
mogoča, bo o zadevi odločalo pristojno sodišče v Brežicah.  

 Vrtec in starši so soglasni, da je ta pogodba izraz njihove prave volje, saj sklepajo pogodbo brez sile, grožnje ali 
zmote, zato se jo tudi odpovedujejo izpodbijati iz kakršnegakoli razloga.  

 Vrtec se zavezuje, da bo navedene osebne podatke staršev uporabljal izključno za namene izvrševanja določbe 
te pogodbe. Starši so dolžni sporočiti spremembo naslova ali drugih osebnih podatkov v roku 15 dni po nastali 
spremembi. 

 
XIII. 

 

 O spremembah te pogodbe bosta stranki sklepali anekse.  

 Pogodba velja do dne izpisa otroka iz vrtca.  
 

XIV. 
 

 Ta pogodba je sestavljena v dveh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.  

 Pogodba začne veljati in se uporabljati z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke. 
 
 
Mati: ________________________________    Ravnateljica: Ivana Baškovič, prof. 
 
Oče: _________________________________               ____________________________ 
 
Zakoniti zastopnik:______________________ 
 
V _______________, dne ___________                                          V Dobovi, dne ____________________ 
 
 
                    Delovodnik št.:____________________ 


