
 

 
 

 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZVAJANJE 
POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK  
IZ OBČINE VELIKE LAŠČE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNI  PODATKI  O  PRIJAVITELJU 

naziv 

naslov 

odgovorna oseba 

telefon e-mail 

kontaktna oseba 

telefon  e-mail 

TRR računa (banka) 

davčna številka 
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PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZVAJANJE POČITNIŠKEGA VARSTVA 
OTROK IZ OBČINE VELIKE LAŠČE V LETU 2021 
 

NAZIV PROGRAMA: 

…………………………………………………………………………………………............... 

 

 

PODATKI O IZVAJANJU PROGRAMA: 

Lokacija (objekt, naslov) 

…………….…….…………………………………………………………………………… 

 

Ustrezen kader (seznam oseb z navedeno izobrazbo) 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Način zagotavljanje prehrane (kosilo, dve malici, napitki) 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Termini izvajanja programa varstva (predlagani dvotedenski termini): 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Reference (navedba vsaj ene primerljive reference iz obdobja zadnjih treh let): 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Cena programa: 

Cena dvotedenskega programa, s prehrano (na otroka): …………………………… 

Subvencija s strani Občine: 2 Eur na dan oz. 20 Eur na dvotedenski program 

Brezplačna uporaba prostorov v lasti Občine:       DA         NE 

Razlika za doplačilo staršev: …………………………………………………………… 
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OPIS programa izvajanja varstva: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI  (priloženo - obkrožite):       

priloga: Izjava o točnosti podatkov (obrazec A)  DA NE 

priloga: Izjava o skladnosti s predpisi (obrazec B)  DA NE 

priloga: Dnevni program varstva (obrazec C) DA NE 

priloga: Vzorec pogodbe (obrazec D)  DA NE 

 

 
INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV: Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe 
razpisa za sofinanciranje izvajanja počitniškega varstva otrok iz občine Velike Lašče. Občina bo hranila in varovala 
osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo 
do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma 
posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom, ki so pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, 
vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni 
vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se NE prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu 
in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na 
preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si. 

 

 

 

 

kraj in datum: ……………………   podpis prijavitelja: ..……………………… 
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obrazec A – izjava 

 

naziv prijavitelja: ………………..……………………………………………………………… 

naslov prijavitelja: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

IZJAVA, DA SO V PRIJAVI NAVEDNI PODATKI TOČNI 

 

 

 

 

Prijavitelj izjavlja, da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi točni ter da se strinja s 

preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev. Hkrati izjavlja, da 

sprejema vse pogoje tega javnega poziva,  ter da nihče od sodelujočih pri izvedbi 

počitniškega varstva ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena 

oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, in hkrati dovoljuje Občini 

Velike Lašče, da preveri resničnost navedenih podatkov v uradnih evidencah. 

 

 

 

 

 

kraj in datum: ……………………   podpis prijavitelja: ..……………………… 
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obrazec B – izjava 

 

naziv prijavitelja: ……………………………………………………………… 

naslov prijavitelja: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

IZJAVA, DA BO IZVAJANJE PROGRAMA V SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI  

 

 

 

 

Prijavitelj izjavlja, da bo program počitniškega varstva izveden v skladu z veljavnimi 

predpisi o izvajanju varstva otrok in ukrepi za preprečevanje okužb z virusom Covid-19.   

 

 

 

 

 

 

 

kraj in datum: ……………………   podpis prijavitelja: ..……………………… 
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obrazec C – dnevni program varstva 

naziv prijavitelja: ………………………………………………………………………………. 

naslov prijavitelja: ……………………………………………………………………………… 

 

DNEVNI PROGRAM POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK 

(dvotedenski program) 

 
Pripravite dvotedenski program, s podrobnim opisom vsebine in aktivnosti, razdeljenih 
po urah. Upoštevajte lokacijo varstva, zbirno mesto za prihod in odhod otrok, vpetost 
aktivnosti v lokalno okolje ter spodbujanje razvoja različnih sposobnosti (gibanje, 
zabavno učenje, spoznavanje domačih krajev, kulturne in naravne dediščine…). 
 

1. teden 

program  

po urah 

 

ponedeljek 

 

torek 

 

sreda 

 

četrtek 

 

petek 

      

      

      

      

      

      

 

2. teden 

program  

po urah 

 

ponedeljek 

 

torek 

 

sreda 

 

četrtek 

 

petek 

      

      

      

      

      

      

Opomba: Če prijavljate več dvotedenskih terminov, priložite več izvodov obrazca.  

 

 

 

kraj in datum: ……………………   podpis prijavitelja: ..……………………… 



Javni poziv za izvajanje počitniškega varstva otrok iz občine Velike Lašče v letu 2021 

7 

 

obrazec D – vzorec pogodbe 

Pogodbeni stranki:  

 

sofinancer: OBČINA VELIKE LAŠČE, Levstikov trg 1, Velike Lašče, 

ki jo zastopa župan dr. Tadej Malovrh  

matična številka: 5874785 

davčna številka: SI54849799  

(v nadaljevanju: občina)  

 

in  

 

prijavitelj: ………………………………………………………………………………….., 

ki ga/jo zastopa ……………………………………………………………………………. 

matična številka: …………………………………………………………………………… 

davčna številka: ……………………………………………………………………………. 

(v nadaljevanju: prejemnik)  

 

 

skleneta naslednjo  

 

 

POGODBO 

o izvajanju počitniškega varstva otrok iz občine Velike Lašče v letu 2021 

 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

• je bil dne ________ na spletni strani https://obcina.velike-lasce.si/si/ objavljen Javni 

poziv za izvajanje počitniškega varstva otrok iz občine Velike Lašče v letu 2021 (v 

nadaljevanju: javni poziv), 

• se je prejemnik prijavil na javni poziv, s pravočasno in popolno vlogo, ki jo je pregledala  

komisija; 

• je Občina s sklepom št. _________ z dne ______________ prejemniku odobrila 

proračunska sredstva za izvedbo programa iz 2. člena te pogodbe. 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je sofinanciranje izvajanja počitniškega varstva otrok iz občine Velike 

Lašče v letu 2021, ki ga je prijavitelj prijavil na Javni poziv za izvajanje počitniškega varstva 

otrok iz občine Velike Lašče, objavljen na spletni strani Občine.  

  

3. člen 

Osnova za sofinanciranje je Sklep o izbiri izvajalca počitniškega varstva otrok iz občine Velike 

Lašče v letu 2021, št……………….., z dne ………………….. po katerem se izvajalcu dodelijo 

finančna sredstva za sofinanciranje izvajanja programa in v znesku, ki je naveden v sklepu in 

sicer v višini ……………………….  
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4. člen 

Občina bo za izvedbo programa počitniškega varstva v letu 2021 zagotovila prejemniku finančna 

sredstva v višini ……………. EUR (zagotovljena na proračunski postavki 04006).  

Občina bo sredstva iz prvega odstavka tega člena nakazala na transakcijski račun prejemnika 

št. ……………………………………………, odprt pri banki …………………., najkasneje 20. dan 

od prejema zahtevka za sofinanciranje odobrenega programa počitniškega varstva v skladu s 

to pogodbo. Zahtevek za sofinanciranje mora biti podan skupaj s poročilom na obrazcu E, ki je 

sestavni del razpisne dokumentacije. Zadnji rok za predložitev zahtevka je 15.9.2021.  

 

Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje po tej pogodbi morajo dejansko nastati in biti podprti 

z dokazili.   

 

5. člen 

 

Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo sredstva porabil izključno za namene, ki jih je opredelil 

v vlogi in za katere so mu dodeljena.  

 

Prejemnik se zavezuje, da bo program, ki je predmet te pogodbe, izvajal v skladu s strokovno 

doktrino in v smislu namenske in racionalne porabe proračunskih sredstev. 

 

Prejemnik se zavezuje tudi, da 

• bo program, ki je predmet te pogodbe, izvedel najmanj z vsebino in v obsegu ter v rokih, 

določenih v prijavi; 

• da je prejemnik upravičen do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane 

vse obveznosti do Občine Velike Lašče; 

• bo odgovarjal za osebe, ki so po njegovem naročilu delale pri prevzetem poslu, kot da bi ga 

sam opravil; 

• omogočil nadzor nad izvajanjem programa pooblaščeni osebi občine; 

• pri objavah rezultatov programa iz te pogodbe oz. pri vseh drugih oblikah javnega nastopanja 

v zvezi z njim navedel, da je njegovo izvajanje sofinancirala Občina Velike Lašče 

 

 

 

6. člen 

V kolikor prejemnik dodeljena sredstva nenamensko uporablja, lahko Občina odstopi od 

pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev po tej pogodbi s pripadajočimi zamudnimi 

obrestmi.  

 

7. člen 

Prejemnik mora na zahtevo Občine omogočiti nadzor izvajanja določil te pogodbe, ki obsega:  

nadzor izvajanja programa počitniškega varstva, ki je predmet sofinanciranja po tej pogodbi in 

nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Velike Lašče, predvsem pa: 

• nadzor nad dogovorjenim obsegom in kvaliteto opravljenih storitev oz. del, 

• nadzor nad namensko porabo javnih sredstev, 

• omogočiti pregled dokumentacije, ki se nanaša na izvajanje pogodbenih obveznosti. 
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Občina lahko izvrši nadzor kadarkoli. Nadzor, ki ga opravi pooblaščena oseba Občine mora 

potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti prejemnika. O opravljenem nadzoru se 

napiše zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.  

 

8. člen 

Skrbnica pogodbe s strani občine je Nika Perovšek, s strani prejemnika pa 

…………………………….. 

  

9. člen 

Stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem 

primeru je za reševanje njunih sporov pristojno sodišče.  

 

10. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se uporablja za 

proračunsko leto 2021.  

 

 

11. člen 

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme tri (3) izvode občina, en 

izvod pa prejemnik. 

 

št. pogodbe: P2021 - …. 

 

kraj: …………………………………………. 

dne: …………………………………………. 

 

PREJEMNIK 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

Velike Lašče 

dne: …………………………………………. 

         

OBČINA VELIKE LAŠČE 

dr. Tadej Malovrh, župan 

………………………………………………… 
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obrazec E – poročilo 

POROČILO O IZVEDBI POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK IZ OBČINE VELIKE 

LAŠČE V LETU 2021 

 

UPRAVIČENEC 

naziv: ……………………………………………………………………….……..…………….. 

naslov: ………………………………………………………………………….……………….. 

telefonska številka: ……………………………………………………………………………. 

e-pošta: ……………………...………………………………………………………………….. 

 

PODATKI O IZVEDENEM PROGRAMU: 

lokacija izvajanja programa počitniškega varstva: …………………………………………. 

zagotavljanje prehrane: ………………………………………………………………………. 

število prijavljenih otrok:………………………………………………………………………. 

število izvajalcev varstva: …………………………………………………………………… 

cena programa na otroka: …………………………………………………………………….  

 

VSEBINSKO POROČILO 

…………………………………………………………………………...……………………… 

……………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………….…………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………… 

……………………………………………………………………………...…………………… 

………………………………………………………………………………...………………… 

…………………………………………………………………………………...………………

……………………………………………………….…………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………...……………………… 

……………………………………………………………………………...………………… 
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FINANČNO PROČILO 

 

prihodki EUR % 

lastna sredstva   

pričakovan delež sofinanciranja občine Velike Lašče    

drugi viri (navesti kateri)   

   

SKUPAJ   

 

odhodki  EUR % 

   

   

   

   

SKUPAJ   

 

 

 

 

 

 

 

kraj in datum: ……………………  podpis upravičenca: ..…………………………… 

  

OBVEZNE PRILOGE POROČILA: 

• dokazila o plačilu (fotokopije računov in dokazila o plačilu), 
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obrazec F – zahtevek 

 

OBČINA VELIKE LAŠČE  

Levstikov trg 1 

1315 Velike Lašče 

 

naziv prijavitelja: ……………………………………………………………… 

naslov prijavitelja: ………………………………………………………………………………. 

 

 

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV PRIDOBLJENIH ZA IZVAJANJE 

POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK IZ OBČINE VELIKE LAŠČE V LETU 2021  

 

 

V skladu s sklepom Občine Velike Lašče št. ………………………….o dodeljenih 

sredstvih iz Javnega poziva, z dne …………………., ste nam za program izvajanja 

počitniškega varstva otrok   

………………………………………………………………… (naziv projekta sofinanciranja) 

odobrili skupno …………….……………€,  

za katere vas prosimo, da nam jih nakažete na naš  

transakcijski račun št.: ……………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kraj in datum: ……………………  podpis upravičenca: ..…………………………… 

 


