Zasebno varstvo otrok, Ribice, varstvo otrok na domu, Andreja Šude s. p. , matična številka
6263046000, (v nadaljnjem besedilu varstvo) in
__________________________________________________________________________________
___________________ _______________________________________________________________
(ime in priimek, EMŠO ter naslov staršev oz. zakonitih zastopnikov – v nadaljnjem besedilu: starši)
sklepajo

POGODBO O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV IN VARSTVA

I.
Otrok ______________________________, rojen ___________________, stanujoč na naslovu
_________________________________________________________________________________,
je sprejet v dnevni program Varstva otrok Ribice z dnem __________________.
II.
Predmet te pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti, z namenom, da se v enaki meri
zagotovi izpolnitev interesov obeh pogodbenih strank.
III.
Varstvo bo izvajalo vzgojno-izobraževalni program, ki je predstavljen na spletnih straneh, pri čemer
bo upoštevalo načelo otrokove največje koristi in delovalo v skladu s spoštovanjem otrokovih pravic.
Program se bo izvajal v okviru poslovnega časa varstva, vse dni v tednu, razen ob sobotah in nedeljah
ter ob državnih praznikih in dela prostih dnevih. Dopust v varstvu je zaradi narave dela organiziran
kolektivno; poleti je v dogovoru z vsemi strankami določen termin za 2-tedenski dopust, pozimi v
zadnjem tednu decembra ter med prvomajskimi prazniki. Poslovni čas varstva je med 6:00 in 17:00
uro. V okviru poslovalnega časa je otrok lahko v varstvu prisoten do največ 9 ur dnevno, s čimer se
zagotavlja uresničevanje načela otrokove koristi in dobrobiti, ki ga določa tudi Zakon o vrtcih.
IV.
Starši se zavezujejo, da bodo spoštovali veljavni hišni red in poslovni čas varstva. Če bodo starši
odpeljali otroka iz varstva po preteku poslovnega časa, jim varstvo zaračuna dodatne stroške storitve.
V.
Otroka bodo v varstvo vodili in ponj prihajali starši, lahko pa tudi druge osebe, ki jih določijo starši na
obrazcu, ki ga oddajo varstvu. Izjemoma lahko predšolskega otroka v varstvo spremljajo otroci stari
10 do 14 let, v kolikor starši podpišejo pisno izjavo, da so v celoti odgovorni za varnost otroka na poti
v varstvo in na poti domov.
VI.
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Starši so dolžni vsako odsotnost otroka sporočiti varstvu in navesti tudi vzrok odsotnosti (še posebej v
primeru otroških nalezljivih bolezni, bruhanja in driske). Otroka, ki ob prihodu v varstvo kaže znake
slabega ali neobičajnega počutja, varstvo ni dolžno sprejeti. Če slabo počutje nastopi med bivanjem v
varstvu, se starše o tem obvesti, le-ti pa so dolžni čim prej priti po otroka. Otroci, ki so bolni ali v
akutni rekonvalescenci po preboleli nalezljivi bolezni, ne sodijo v varstvo, saj so lahko potencialni
prenašalci okužbe ali pa zaradi padca imunskega sistema bolj dovzetni za druge nalezljive bolezni in s
tem ponovno postanejo potencialni vir okužbe za druge otroke in pedagoške delavce. V primeru
nezgode otroka varstvu varuhinja obvesti starše na telefonsko številko, ki so jo posredovali varstvu.
Če starši niso dosegljivi, odpelje otroka reševalno vozilo v spremstvu delavca varstva.
VII.
Starši so varstvu dolžni poravnavati mesečno izstavljeni račun v skladu z višino plačila (najkasneje 15.
dne v mesecu izdaje računa). Varstvo v primeru zamude plačila lahko zaračuna tudi zakonite
zamudne obresti. Neporavnane obveznosti bo varstvo terjalo po sodni poti. Cena mesečnega varstva
z vsemi vključenimi stroški znaša 470,00 EUR. V primeru odsotnosti otroka, sporočene do 9:00 ure
zjutraj, se odštejejo stroški prehrane v višini 1,5 EUR/dan. Enak strošek se odšteje tudi v času
dopusta oz. drugega zaprtja vrtca (zaporedje praznikov, novoletne počitnice,…). Rezervacija se
odšteje z zadnjim mesecem prisotnosti otroka v varstvu. Rezervacije ne vračamo v nobenem primeru.

VIII.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se fotografije, video posnetki in izdelki otrok uporabljajo v namen
prezentacije vzgojnega dela v okolju, na strokovnih srečanjih ter z namenom sodelovanja s starši.
Varstvo se zavezuje, da bodo vsi posnetki in fotografije, namenjene kakršnikoli javni prezentaciji dela
v varstvu, posnete tako, da ne razkrivajo otrokove identitete (obraza). Varstvo je dolžno zbirati
podatke in voditi uradne zbirke podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. Z osebnimi podatki staršev in
otrok, ki so zaupne narave, se varstvo zavezuje ravnati skladno z veljavno zakonodajo. Osebni podatki
se uporabljajo izključno v namen izvedbe in organizacije dejavnosti varstva, za potrebe ustanovitelja
in pristojnega ministrstva in za primere, določene z zakonodajo. Starši se zavezujejo, da bodo varstvu
sporočili vse spremembe podatkov, ki jih vodi varstvo (imena ter stalni in začasni naslovi otroka in
staršev, telefonske številke staršev, zdravstvene posebnosti otroka).
IX.
Pogodba preneha veljati najkasneje z 31. avgustom tistega leta, v katerem otrok dopolni 6 let starosti
in postane šoloobvezen. Starši lahko tudi prej prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz varstva, o
čemer pa morajo pisno obvestiti varstvo vsaj 2 meseca pred nameravanim izpisom. Dvo-mesečni
odpovedni rok za izpis začne teči z dnem prejema pisne odpovedi oz. izpisnice. Pogodba se lahko
podaljša za eno leto, v kolikor starši predložijo sklep osnovne šole o odložitvi všolanja. Začasen izpis
med trajanjem šolskega leta ni mogoč. Varstvo prekine pogodbo in otroka izpiše iz varstva, v kolikor
je otrok več kot dva meseca odsoten brez predhodne pisne utemeljitve staršev o vzroku daljše
odsotnosti. Pogodba preneha veljati tudi: - z odpovedjo varstva v primeru, da starši v roku 15 dni po
datumu, ki je določen za vključitev otroka v program varstva, ne pripeljejo otroka v varstvo; sporazumno, če se tako dogovorita varstvo in starši.
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X.
V primeru izrednih razmer, višje sile, elementarnih nesreč, razglašenih epidemij in posledično zaradi
tega zaprtega varstva se cena obračuna v višini 100 % cene varstva.
XI.

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Mesto v varstvu je
zagotovljeno z vplačilom rezervacije na tekoči račun št. SI56 1010 0005 1437 349 v znesku 470 eur.
Obveznost plačila prične teči z dnem vključitve otroka v varstvo, ki je določen v prvem odstavku
pogodbe, in preneha s poplačilom vseh terjatev in obveznosti po izpisu otroka iz varstva.
XII.
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe skušali reševati sporazumno, če pa to ne bo
mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.
XIII.
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
XIV.
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en
izvod.
V Ljubljani, dne _______________________
Starši oz. zakoniti zastopniki: _______________________________________________
Varuhinja: __________________________
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