
                     
                                                                                                         
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran  
Janković 
matična številka: 5874025000 
identifikacijska številka za DDV: SI67593321 
(v nadaljevanju: koncedent) 
 
in  
 
…………………….., ……………, …………., ki ga zastopa ……..(navesti funkcijo in ime ter 
priimek osebe, pooblaščene za zastopanje) 
matična številka: ……… 
identifikacijska številka za DDV: ………. 
(v nadaljevanju: koncesionar) 
 
skleneta na podlagi 75. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja    
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 
64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 -  ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D – v nadaljevanju: 
ZOFVI),  in ….. točke Odločbe ………………..,  št……………………,  z dne ………………….., 
naslednjo 

 
 

 

P O G O D B O   O   K O N C E S I J I 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata: 
- da je koncedent v Uradnem listu Republike Slovenije, št. ……. objavil javni razpis za 
dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga 
je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, na območju Mestne 
občine Ljubljana, in sicer deveturnega dnevnega programa za najmanj štiri in skupaj največ 
petdeset oddelkov prvega starostnega obdobja za določen čas do,31. 8. 2018 z začetkom 
izvajanja dejavnosti najkasneje v treh mesecih po sklenitvi pogodbe o koncesiji, 
- da se je na objavljeni javni razpis prijavil koncesionar za izvajanje programa za predšolske 
otroke na območju Mestne občine Ljubljana, ki izpolnjuje vse razpisane pogoje, in mu je bila 
po izvedenem postopku izdana odločba št. …….. z dne …….., s katero mu je bila dodeljena 
koncesija za izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, in sicer 
deveturnega dnevnega programa za ….. oddelkov prvega starostnega obdobja za določen 
čas do 31. 8. 2018, na lokaciji ……….., 
- da se je koncesionar v prijavi na javni razpis zavezal, da bo začel program za predšolske 
otroke izvajati v roku treh mesecev po sklenitvi pogodbe o koncesiji. 

 
2. člen 

 
Predmet te pogodbe je izvajanje programa za predšolske otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga 
je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 18. 3. 1999, in sicer 
deveturnega dnevnega programa za  …. oddelkov prvega starostnega obdobja. 
 

3. člen 
 
Koncesionar se obvezuje, da bo pričel izvajati program za predšolske otroke v roku treh 
mesecev po sklenitvi te pogodbe.  



 
 

4. člen 
 

Koncesionar mora program za predšolske otroke, ki je predmet te pogodbe, izvajati v objektu 
/prostorih, ki jih ima v lasti/najemu na naslovu ………………………., v  ………………. 

 
5. člen 

 
Program za predšolske otroke, ki je predmet te pogodbe, je javna služba. 
 
Koncesionar mora program za predšolske otroke, ki je predmet te pogodbe, opravljati v 
skladu z veljavnimi predpisi, z odločbo o dodelitvi koncesije in to pogodbo.  
 
Koncesionar mora ves čas trajanja te pogodbe zagotavljati, da pri njem ne sme biti v 
delovnem razmerju oziroma  opravljati dela na podlagi katerekoli pogodbe  oseba, ki ji je v 
skladu z veljavnimi predpisi prepovedana zaposlitev oziroma  opravljanje dela na področju 
vzgoje in izobraževanja.   
 

 
 

6. člen 
 
Koncesionar bo izvajal program, ki je predmet te pogodbe, prednostno za otroke s stalnim 
prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana in otroke, katerih starši so tujci, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če je vsaj eden od staršev zavezanec za 
dohodnino in le-ta ima prijavljeno začasno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana. 
Druge otroke lahko sprejme le v primeru, ko v vrtec ni vpisanih otrok, za katere je 
koncesionar dolžan prednostno izvajati program, ki je predmet te pogodbe. 
 
Koncesionar mora za vpis in sprejem otrok v vrtec smiselno uporabljati pravila postopka, ki 
jih določa zakon, ki ureja predšolsko vzgojo. Pri sprejemu otrok v vrtec mora koncesionar 
uporabljati kriterije za sprejem otrok v vrtec, določene z odlokom, ki ureja sprejem otrok v 
javne vrtce, katerih ustanovitelj je koncedent. 
 
V primeru, da koncedent s svojim aktom določi enoten vpis v vrtce na območju Mestne 
občine Ljubljana tudi za vrtce s koncesijo, mora koncesionar vpisovati in sprejemati otroke v 
vrtec v skladu z določili tega akta. 
  
Za prvi vpis otrok v vrtec ob začetku izvajanja te pogodbe mora koncesionar objaviti javni 
vpis novincev. Vsak javni vpis novincev v vrtec mora koncesionar predhodno uskladiti z 
organom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnim za predšolsko vzgojo.  
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da ni dolžnost koncedenta, da koncesionarju zagotovil vpis 
zadostnega števila otrok v vrtec za oblikovanje števila oddelkov v obsegu, določenem v 
odločbi o dodelitvi koncesije in to pogodbo. 
 
Koncesionar mora o vpisu in vključitvi otroka v vrtec poleg staršev in občine zavezanke za 
plačilo programa za predšolske otroke obvestiti tudi koncedenta v roku 15 dni od dneva 
vključitve otroka v vrtec.   
 

7. člen  
 



Koncesionar mora pred oblikovanjem oddelkov za vsako šolsko leto pridobiti predhodno 
soglasje organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za predšolsko vzgojo, 
glede vrste in števila oddelkov ter števila otrok v oddelku. 
 

8. člen 
 
Koncesionar se obvezuje, da bo predlagal koncedentu, da skladno s predpisi sprejme 
odločitev o povečanju števila otrok v oddelkih, v primeru, ko koncedent glede na razmere in 
položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Mestni občini Ljubljana odloči o povečanju števila 
otrok v oddelkih vrtcev, katerih ustanovitelj je, in število vpisanih otrok v koncesionarjevem 
vrtcu oziroma v vrtcih v Mestni občini Ljubljana presega število prostih mest v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo v Mestni občini Ljubljana.  

 
9. člen 

 
Poslovni čas koncesionarjevega vrtca je najmanj 9 ur dnevno, vse delovne dni v mesecu, 
vseh dvanajst mesecev v letu, pri tem pa je koncesionar dolžan upoštevati normative in 
kadrovske pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
  

 
10. člen 

 
Koncesionar lahko kurikulum popestri z obogatitvenimi dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru 
kurikuluma, ter bivanjem v naravi. Na željo staršev koncesionar lahko organizira ali omogoči 
zunanjim izvajalcem, da organizirajo in izvajajo dodatne dejavnosti, ki se ne glede na to, da 
so po vsebini, ciljih in načelih skladne s Kurikulumom za vrtce, izvajajo izven izvedbenega 
kurikuluma  vrtca.  
 

11. člen 
 
Koncesionar mora ves čas trajanja te pogodbe izpolnjevati predpisane kadrovske,  
materialne in druge pogoje za opravljanje programa za predšolske otroke, ki je predmet te 
pogodbe.  
 
Koncesionar mora oblikovati plače in druge osebne prejemke delavcev v vrtcu v skladu z 
zakonom, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi, ki veljajo za javne vrtce. 
 
Koncesionar  mora poslovati pri izvajanju programa  za predšolske otroke, ki je predmet te  
pogodbe,  v skladu z veljavnimi predpisi s področja računovodstva, financ, davkov in 
delovnih razmerij in z drugih področij.  
 
Koncesionar mora ves čas trajanja te pogodbe finančno poslovati tako, da omogoča 
nemoteno izvajanje programa za predšolske otroke in da bistveno ne odstopa od 
predloženega načrta finančnega poslovanja. 
 
Skladno z določbo petega odstavka 7. člena ZOFVI je dejavnost predšolske vzgoje, ki se 
financira iz javnih sredstev, nepridobitna, zato je koncesionar dolžan program za predšolske 
otroke, ki je predmet te pogodbe,  opravljati po načelu neprofitnosti.  
 

 
12. člen 

 
Koncesionar mora program za predšolske otroke, ki je predmet te pogodbe, izvajati po ceni, 
ki jo skladno s predpisi določi Mestni svet Mestne občine Ljubljana. Po sprejemu akta na 
Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, s katerim bo določena cena, skleneta pogodbeni 



strani pisni dodatek k tej pogodbi, s katerim se opredeli cena, po kateri mora koncesionar 
izvajati program za predšolske otroke. 
 
Za določitev in uskladitev cen programa za predšolske otroke se uporabljajo predpisi, ki 
veljajo za vrtce, ki izvajajo javno službo.  
 
 

13. člen 
 

Ceno programa za predšolske otroke, skladno z veljavnimi predpisi, krijejo starši oziroma 
zakoniti zastopniki otroka (v nadaljnjem besedilu: starši) in občina, ki je skladno s predpisi 
zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev. Za sofinanciranje plačil 
staršev se koncesionarju zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna skladno z veljavnimi 
predpisi.  
  
Koncesionar je dolžan obvestiti starše o pravici do  znižanega plačila za programe vrtcev po 
zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju besedila: znižano 
plačilo vrtca), in jih napotiti na pristojni organ, kjer lahko uveljavljajo znižanje plačila vrtca.  
 
Pri izstavitvi računov staršem mora koncesionar upoštevati sofinanciranje plačila staršev iz 
državnega proračuna in vse popuste oziroma nižja plačila, ki jih staršem določijo občine, ki 
so v skladu s predpisi zavezanke za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom 
staršev, in za te popuste oziroma znižanja hkrati zagotovijo plačilo celotne razlike med 
plačilom staršev, razen stroškov živil. 

 
14. člen  

 
Koncedent bo koncesionarju plačal razliko med ceno programa za predšolske otroke in 
plačilom staršev za: 
- otroke, katerih starši imajo na območju Mestne občine Ljubljana stalno prebivališče,  
- za otroke tujcev, katerih starši imajo na območju Mestne občine Ljubljana stalno ali 
začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji. 
 
Koncedent bo poleg sredstev iz prejšnjega odstavka plačeval koncesionarju tudi ceno 
programa za predšolske otroke za rejence, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Koncedent bo sredstva za plačilo razlike med ceno programov za predšolske otroke in plačili 
staršev plačeval koncesionarju na podlagi zahtevkov za izplačilo razlike med ceno 
programov in plačili staršev (v nadaljevanju: zahtevek za plačilo razlike). Na podlagi 
zahtevkov za plačilo razlike bo koncedent plačeval koncesionarju tudi ceno programa za 
rejence, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana.  
 
Koncesionar bo zahtevke za plačilo razlike izstavljal koncedentu na podlagi vsakokratnega 
veljavnega sklepa o določitvi cen  programov  predšolske vzgoje v koncesionarjevem vrtcu, 
znižanju plačil staršev in rezervacij in odločb o znižanem plačilu vrtca. Za starše, ki ne 
uveljavljajo znižanega plačila vrtca, bo koncedent upošteval najvišji dohodkovni razred.   
 
Zahtevkom za plačilo razlike mora biti priložena priloga, iz katere so razvidni naslednji 
podatki:  
- program predšolske vzgoje, v katerega je otrok vključen,  in cena programa,  
- ime in priimek otroka,  
- datum rojstva otroka, 



- stalno prebivališče otroka in starša zavezanca za plačilo programa vrtca oz. drugega 
zavezanca za plačilo, za tujca, ki nimajo stalnega prebivališča, pa naslov začasnega 
prebivališča,  

- številka odločbe o  določitvi znižanega plačila,   
- dohodkovni razred, 
- znesek plačila staršev oz. drugega zavezanca za plačilo,  
- znesek razlike, ki jo je dolžna plačati koncedent,  
- število odsotnih dni, 
- število dni rezervacije, 
- razlika v plačilu staršev in koncedenta zaradi odsotnosti otrok oziroma rezervacije. 
 
Pri obračunu odsotnosti otroka mora koncesionar upoštevati določila vsakokratnega 
veljavnega sklepa o določitvi cen  programov predšolske vzgoje v koncesinarjevem vrtcu, 
znižanju plačil staršev in rezervaciji. Pri tem se določeni mesečni znesek za živila za otroke 
preračuna na dnevni znesek tako, da se upošteva število delovnih dni v posameznem 
mesecu.  
 
Koncesionar obračuna odsotnost otroka tako, da zniža ceno programa za vsak dan 
odsotnosti otroka, glede na določbe prejšnjega odstavka. Od tako znižane cene izračuna 
plačilo staršev in doplačilo koncendenta.  
 

15. člen 
 
Koncesionar bo zahtevke za plačilo razlike izstavljal koncedentu mesečno, in sicer do petega 
dne v mesecu za pretekli mesec. Koncedent bo obveznosti poravnal 30. dan po prejemu 
zahtevka za plačilo razlike. 
 

16. člen 
 
Poleg sredstev za plačilo razlike iz 14. člena te pogodbe se koncedent obvezuje, da bo 
koncesionarju zagotovil sredstva za dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami v 
skladu z odločbo o usmeritvi, za katere je koncedent  zavezanec za plačilo.  
 
Sredstva za dodatne stroške za otroke s posebnimi potrebami iz prejšnjega odstavka bo 
koncedent plačeval na podlagi zahtevkov, ki jih koncesionar izstavlja mesečno, do petega 
dne v mesecu za prejšnji mesec. Koncedent bo obveznosti poravnal 30. dan po prejemu 
zahtevka.  
 

17. člen  
 

Na zahtevkih za plačilo razlike in vseh drugih zahtevkih za plačilo na podlagi te pogodbe 
mora biti obvezno navedena št. 7560-……..-……… 
 
Koncesionar mora vse zahtevke za plačilo razlike in vse druge zahtevke za plačilo na podlagi 
te pogodbe koncedentu  posredovati na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, za 
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 1000 Ljubljana. 
 
Koncedent bo koncesionarju vsa sredstva po tej pogodbi plačeval na njegov transakcijski 
račun št. «Transakcijski_račun_»  odprt pri …………………... . 
 

 
 

18. člen  
 



Koncesionar je dolžan uporabiti sredstva, pridobljena na podlagi te pogodbe, za namen, za 
katerega so mu bila dodeljena. 
 
Koncedent lahko zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila, če se ugotovi, da je 
koncesionar nenamensko uporabil že dobljena sredstva ali jih je pridobil na podlagi 
neresničnih podatkov. 
 
Koncesionar je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva in sredstva, ki jih je pridobil na 
podlagi neresničnih podatkov, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi  od dneva prejetja 
sredstev do dneva vračila  v roku 30 dni od dneva prejema zahtevka za vračilo. 
 

19. člen 
 
Koncesionar je dolžan sprotno pisno poročati koncedentu o vseh dejstvih in okoliščinah, ki bi 
utegnile vplivati na izvajanje programa za predšolske otroke, ki je predmet te pogodbe, kot 
so pomembnejše kadrovske spremembe, sprememba števila vključenih otrok v oddelek, ki 
vpliva na oblikovanje oddelka, število otrok na čakalnem seznamu, nepredvideni dogodki, 
nesreče in drugo. 
 

20. člen 
 

Koncesionar je dolžan do konca februarja tekočega leta predložiti koncedentu za preteklo 
leto, letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k 
izkazom in poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje programa za predšolske otroke, ki je 
predmet te pogodbe.   
 

21. člen 
 
Če koncesionar poleg programa, ki je predmet te pogodbe, izvaja tudi druge storitve ali 
dejavnosti, za katere je registriran, je dolžan upoštevati predpise o računovodstvu in 
zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ 
in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, 
pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 
22. člen 

 
Koncesionar je dolžan zbirati podatke in voditi zbirke podatkov v skladu z veljavnimi predpisi. 
V skladu z veljavnimi predpisi mora  koncesionar ravnati tudi z osebnimi podatki. 
 
Koncesionar je dolžan pravnim osebam in organom, pooblaščenim za izvajanje predpisanih 
statističnih spremljanj programa, ki je predmet te pogodbe, sporočati podatke v zvezi z njim v 
predpisanih rokih in obsegu. Prav tako je dolžan koncedentu posredovati podatke, potrebne 
za spremljanje  izvajanja in financiranja programa ter statistične namene. 
 

23. člen 
 
Kadar starši otrok menijo, da koncesionar ne izvaja programa v skladu z veljavnimi predpisi 
in to pogodbo, lahko  pri koncesionarju vložijo pritožbo. Pritožba je lahko pisna ali ustna. 
Če se kljub pritožbam starši ne uspejo dogovoriti s koncesionarjem, lahko o tem pisno 
obvestijo koncedenta.  
 
Koncesionar je dolžan starše otrok  s to možnostjo seznaniti.  
 

24. člen 



 
Koncesionar mora imeti ves čas trajanja te pogodbe sklenjeno ustrezno zavarovanje pred 
odgovornostjo za povzročeno škodo, ki bi jo  pri izvajanju programa za predšolske otroke in s 
tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi utegnil povzročiti otrokom ali tretjim osebam.  
 
Koncesionar je dolžan koncedentu predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju (fotokopijo 
zavarovalne police) 8 dni pred začetkom izvajanja  programa za predšolske otroke, 
določenega s to pogodbo.  
 
Če koncesionar sklene zavarovanje za krajše obdobje kot je trajanje te pogodbe, mora   
predložiti dokazilo o zavarovanju za vsako naslednje zavarovalno obdobje najkasneje  8 dni 
pred potekom zavarovalnega obdobja, za katerega ima sklenjeno zavarovanje. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju 
programa za predšolske otroke in s tem povezanimi dejavnostmi in aktivnostmi  koncesinar 
povzroči otrokom ali tretjim osebam.  
 

25. člen 
 
Koncesionar koncesije ne sme prenesti na drugo pravno ali fizično osebo. 
 

26. člen 
 
Koncedent ima pravico kadarkoli nadzorovati izvajanje programa, koncesionar pa mu je 
dolžan to omogočiti.  
 
Pri opravljanju nadzora koncesionar ne sme ovirati koncedenta, temveč je pri izvajanju le-
tega dolžan sodelovati. 
 
Koncesionar je dolžan predložiti koncedentu, če ta tako zahteva in v roku, ki ga določi 
koncedent, posebna poročila v zvezi z izvajanjem in financiranjem programa. 
 

27. člen 
 
Če koncedent pri opravljanju nadzora ugotovi nepravilnosti na strani koncesionarja, lahko za 
odpravo le teh odredi ukrepe, ki jih je koncesionar dolžan upoštevati. 
 
Glede na ugotovitve nadzora ali pritožbe staršev otrok, lahko koncedent pristojnim organom 
predlaga uvedbo strokovnega, upravnega ali finančnega nadzora. 
 

28. člen 
 
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v naslednjih primerih: 
- spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na določbe koncesijske pogodbe,  
- sprememb okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob podpisu koncesijske pogodbe. 
 

29. člen 
 
Koncesionar bo opravljal program za predšolske otroke, ki je predmet  te pogodbe, 
neprekinjeno in v trajanju, ki je določeno z odločbo o podelitvi koncesije in to pogodbo. 
 
Tudi v primeru spremenjenih okoliščin je koncesionar dolžan izvajati javno službo, ki je 
predmet koncesije, in izpolnjevati obveznosti iz te koncesijske pogodbe. 
 



V primeru spremenjenih okoliščin, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti 
koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske pogodbe 
nepravično pogodbena tveganja prevaliti le na koncesionarja, ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta spremembo pogodbe. 
 
Spremembe pogodbe ne more zahtevati, če bi moral ob sklenitvi pogodbe te okoliščine 
upoštevati ali če bi se jim lahko izognil ali jih premagal. 
 

30. člen 
 

Koncesionar lahko odpove to pogodbo zaradi nezmožnosti izvajanja programa za predšolske 
otroke najkasneje eno leto pred začetkom novega šolskega leta. Odpoved mora vložiti pisno, 
priporočeno po pošti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po vročitvi odpovedi 
koncedentu.  
 
Koncesionar mora v odpovednem roku  še najprej izvajati program, ki je predmet te 
pogodbe, pod pogoji iz te koncesijske pogodbe. Koncesionar mora v odpovednem roku 
koncedentu podati zaključno poročilo. 
 

31. člen 
 
Koncedent  z odločbo odvzame koncesijo: 
- če koncesionar ne začne izvajati programa, ki je predmet te pogodbe, v roku, določenem s 
to pogodbo; 
- če koncesionar pri vpisu in sprejemu otrok v vrtec ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi, 
akti koncedenta, ki urejajo sprejem otrok v vrtec, in z določili te pogodbe;  
- če se ugotovi, da koncesionar ne opravlja programa za predšolske otroke (javne službe) v 
skladu s predpisi, odločbo o dodelitvi koncesije in to pogodbo; 
- če se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev za 
opravljanje programa, ki je predmet te pogodbe; 
- če je koncesinar izbrisan iz razvida vrtcev; 
- če koncesionar ne ravna v skladu z odločbami, izdanimi v okviru nadzora nad izvajanjem 
programa za predšolske otroke, ki je predmet te pogodbe; 
- če je koncesionarju prepovedano opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje; 
- če zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, visoke stopnje njegove zadolženosti, 
poslovanja z izgubo v daljšem obdobju, precejšnjega odstopanja finančnega stanja 
koncesionarja od predloženega načrta finančnega poslovanja, ki ga je predložil v svoji prijavi 
na javni razpis, ali iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel 
ustrezno izvajati programa, ki je predmet te pogodbe. 
 

32. člen 
 

Pred  odvzemom koncesije koncedent pisno opozori koncesionarja na razlog za odvzem 
koncesije, mu določi primeren rok za odpravo pomanjkljivosti in ga opozori, da bo v 
nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.  
 
Če koncesionar v roku, ki ga je določil koncedent, ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, 
pristojni organ koncedenta po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero odvzame koncesijo. 
 

33. člen 
             
Število otrok oziroma oddelkov se zmanjša, če koncedent ugotovi, da koncesionar ne 
izpolnjuje minimalnih tehničnih in/ali kadrovskih pogojev za opravljanje dejavnosti in sicer na 
toliko, za kolikor mest so izpolnjeni predpisani pogoji.  
 



 
34. člen 

 
Ta pogodba je sklenjena za določen čas do 31. 8. 2018. 

 
 

35. člen 
 
Ta pogodba preneha veljati: 

- s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, 
- z odvzemom koncesije,  
- sporazumno, če se tako dogovorita koncedent in koncesionar,  
- s prenehanjem koncesionarja. 
 

36. člen 
 
Pogodbeni stranki se lahko med trajanjem te pogodbe sporazumeta o prenehanju le-te. 
Pogodbena stranka, ki želi sporazumno prenehanje te pogodbe, posreduje drugi pogodbeni 
stranki pisni predlog, ki vsebuje navedbo razlogov.  
 

37. člen 
 

O predlogu za sporazumno prenehanje te pogodbe, ki ga je posredoval koncedenu, je 
koncesionar dolžan obvestiti starše otrok oziroma drugo osebo, s katero je sklenil pogodbo o 
opravljanju programa za predšolske otroke, najkasneje v roku 15 dni po posredovanju tega 
predloga. 
 

38. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta v primeru spremembe predpisov, ki vplivajo pravice 
in obveznosti pogodbenih strank, na novo uredili medsebojne pravice in obveznosti iz te 
pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej 
pogodbi. 
 
 

39. člen 
 
V primeru, da je kdo v imenu ali na račun koncesionarja, predstavniku ali posredniku oziroma 
javnemu uslužbencu ali funkcionarju  koncedenta obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno 
korist za:  

- pridobitev posla iz te pogodbe ali  
- sklenitev te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali  
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je koncedentu povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku 
oziroma javnemu uslužbencu ali funkcionarju koncedenta, koncesionarju ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku;  

je ta pogodba nična. 
 

Koncedent bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 
prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih 



organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te 
pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
 

40. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorni: 
- na strani koncedenta: ………………..iz Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje  
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,  
- na strani koncesionarja: ……………………. . 
 

41. člen 
 
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo  
mogoče, bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 

42. člen 
 
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  
 

43. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka po dva izvoda. 
 
 
Številka:                                                                       Številka:                                            
V ……….,  dne ….                                                       V Ljubljani, dne ………………                           
 
 
 
 
 
KONCESIONAR                                                                   KONCEDENT                  
       MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
                                                                                                    Župan 
                                                                                              Zoran Janković 
 


