
 

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 81/19, 30/21) in 

Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06, 6/13, 2/19) objavlja 

Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 

 

JAVNI POZIV  

za izvajanje počitniškega varstva otrok iz občine Velike Lašče 

 

Občina Velike Lašče vabi k prijavi izvajalce subvencioniranega počitniškega varstva, 
namenjenega otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole, s stalnim bivališčem v občini Velike 
Lašče. Občina želi v času poletnih počitnic zagotoviti vsaj en dvotedenski termin varstva. 

Občina pričakuje od izvajalcev naslednje: 

▪ izvajalec je pravna oseba (registrirana za izvajanje tovrstne dejavnosti) in bo varstvo 
otrok izvajala na območju občine Velike Lašče, 

▪ program je 9 urni, vključuje prehrano (kosilo, dve malici, napitki) in se izvaja od 
ponedeljka do petka, 

▪ programi niso namenjeni predšolskim otrokom, ki bodo v letu 2021 vstopili v 1. razred 
osnovne šole, temveč otrokom, ki bodo v letošnjem šolskem letu zaključili 1., 2., 3., 4. 
ali 5. razred osnovne šole in imajo stalno prebivališče v občini Velike Lašče. 

▪ v program varstva je posamezni otrok lahko vključen največ dva tedna, 
▪ izvajalec zagotavlja ustrezne prostore, kader in poskrbi za ustrezno varstvo, prehrano 

in oskrbo prijavljenih otrok,  
▪ Občina lahko prijavitelju zagotovi brezplačno uporabo prostora v občinskih objektih, 
▪ vlagatelji morajo zagotoviti, da nihče od sodelujočih pri izvedbi počitniškega varstva ne 

bo evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega 
dejanja zoper spolno nedotakljivost, za kar predložijo izjavo; 

▪ izvajalec mora pri izvajanju varstva upoštevati vse veljavne ukrepe v zvezi s 
preprečevanjem okužbe z virusom COVID-19, 

▪ občina si pridružuje pravico do sprememb, prilagoditev terminov varstva oz. odpovedi 
subvencioniranega varstva, v kolikor se bistveno poslabšajo epidemiološki pogoji. 

Usmeritve za izvajanje programov počitniškega varstva: 

▪ aktivnosti (športne in na prostem) 
▪ ustvarjalne delavnice, zabavno učenje 
▪ družabne igre 
▪ spoznavanje lokalnega okolja, naravne in kulturne dediščine   
▪ obisk kmetije, Trubarjeve domačije, gradu Turjak,... 



Občina bo sofinancirala varstvo v znesku 2 eur na otroka na dan (oziroma 20 eur na 
dvotedenski program) in z izvajalcem oz. večimi izbranimi sklenila pisni dogovor. 

Prijave je treba oddati na obrazcu javnega poziva po elektronski pošti na 
naslov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, 
Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče. 

Rok za zbiranje prijav je sreda, 5. maja 2021. Za morebitne informacije se lahko obrnete na 
tel. št.  01 781 03 70. 

Prijavitelji bodo o izidu poziva obveščeni najkasneje v 15. dneh od dneva prijave. 

 

Občina Velike Lašče 
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