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PRAVILNIK O PRIJAVI IN PRISPEVKIH ZA OBISKOVANJE AKTIVNOSTI
Zavoda VseUk,
zavoda za vzgojo in izobraževanje

1. člen
(Pravilnik)
Ta pravilnik določa višino in druga določila, ki se nanašajo na obiskovanje programov Zavoda
VseUk, ki jih plačujejo starši oz. skrbniki otrok, ki so vpisani v programe, ali obiskujejo druge
aktivnosti Zavoda VseUk.

2. člen
(Prijava na programe)
Prijava na programe se opravi preko prijavnega obrazca na spletni strani www.vseuk.si/prijava ali
na zato posebej označenih obrazcih Zavoda VseUk. Število mest v posameznih skupinah je
omejeno na 10 otrok. Mesta v vsaki skupini se polnijo glede na čas prejema prijave na e-pošto
info@vseuk.si, do zapolnitve mest. Ko so mesta v posamezni skupini zapolnjena, gredo vse
nadaljnje prijave otrok na čakalno listo. V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom,
se v skupine sprejme otroke glede na časovno uvrstitev na čakalno listo.
Zavod VseUk si pridružuje pravico, da odpove izvajanje programa, v primeru prijave manj kot 6
otrok v posamezno skupino. Pri izvajanju programov so lahko prisotni samo otroci vpisani v
programe in mentorji Zavoda VseUk.

3. člen
(Prispevek za obiskovanje programov)
Starši oz. skrbniki vpisanih otrok prispevke za obiskovanje programov plačujejo mesečno, polletno
ali letno, za kar se opredelijo na prijavnici ob vpisu otroka. Plačilo mora biti izvedeno tako, da lahko
Zavod VseUk nedvoumno ugotovi, na katerega otroka se plačilo nanaša. Prispevke za obiskovanje
programov se plačuje vnaprej. Plačilne naloge Zavod VseUk pošlje na e-pošto navedeno ob prijavi
otroka na program.

Zavod VseUk

Višina prispevka za obiskovanje programa Mali Radovednež znaša 32€ mesečno na otroka in se
plačuje vnaprej. Mesečni prispevek v višini 32€ je pavšalni mesečni prispevek in se ne spreminja
glede na število dni v mesecu, saj je določen v skladu s predvideno letno porabo materiala.

4. člen
(Popust za obiskovanje programov)
V primeru prijave dveh ali več otrok iz iste družine, družina prejme 20% popust na polno ceno.

5. člen
(Zmanjšanje prispevka za obiskovanje v primeru odpovedi izvedbe)
V primeru odpovedi izvedbe programa s strani Zavoda VseUk se otrokom oz. staršem oz.
skrbnikom prizna sorazmerno zmanjšanje plačila prispevka za obiskovanje v tekočem koledarskem
mesecu.

6. člen
(Opomini)
Stroški opomina, ki jih morajo poravnati starši oz. skrbniki vpisanih otrok, ki živijo v Sloveniji, v
katerih so všteti stroški priprave in pošiljanja opomina ter zakonsko predpisane zamudne obresti,
so:
 1. opomin znaša 1,00 €,
 2. opomin 2,50 €,
 in 3. opomin – opomin pred sodno izterjavo (izvršbo) 7,00 €.

Stroški opomina, ki jih morajo poravnati starši oz. skrbniki vpisanih otrok, ki živijo v Italiji, v katerih
so všteti stroški priprave in pošiljanja opomina ter zakonsko predpisane zamudne obresti, so:
 1. opomin znaša 1,00 €,
 2. opomin 2,50 €,
 in 3. opomin – opomin pred sodno izterjavo (izvršbo) 8,50 €.
Prvi opomin Zavod VseUk pošlje 7 dni po izteku plačilnega roka, drugi opomin po 8 dneh. Tretji
opomin (tj. opomin pred tožbo oz. pred sodno izterjavo) Zavod VseUk pošlje 15. dan po poslanem
2. opominu.
Prvi in drugi opomin Zavod VseUk pošlje na e-pošto, ki je navedena ob prijavi. Tretji opomin se
pošilja na e-pošto in tudi priporočeno na domači naslov opredeljen v prijavi.
V primeru neplačila prispevka za obiskovanje programa, s strani staršev oz. skrbnikov, en
koledarski mesec, otrok programa ne more več obiskovati, vse do poravnanja vseh obveznosti do
Zavoda VseUk.
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7. člen
(Prispevki za obiskovanje drugih aktivnosti)
Prispevek za obiskovanje poletnih taborov, tečajev in seminarjev ter drugih aktivnosti Zavoda
VseUk se oblikuje za vsako aktivnost posebej. Starši oz. skrbniki otrok ga poravnajo pred izvedbo
aktivnosti.

8. člen
(Odsotnost otroka in zmanjšanje prispevka za obiskovanje)
V primeru bolezenske ali druge opravičljive odsotnosti od programa dva tedna zapored, ki jo starši
oz. skrbniki izkažejo s pisnim obvestilom na e-pošto info@vseuk.si, se zaračuna polovičen
prispevek za obiskovanje v prihodnjem koledarskem mesecu. V primeru opravičljive sporočene
odsotnosti tri tedne ali več, se prispevka za obiskovanje ne zaračuna. Za upoštevanje odsotnosti
morajo starši oz. skrbniki najkasneje isti dan, ko se krožek izvaja, sporočiti odsotnost otroka.

9. člen
(Pisni izpis otroka iz programa)
Za otroka, ki ga starši oz. skrbniki v program vpišejo, vendar ga pisno ne izpišejo, morajo poravnati
stroške mesečnega prispevka za obiskovanje po določilu 3. člena tega pravilnika. To ni potrebno v
primeru pisnega izpisa s strani staršev oz. skrbnikov.

10. člen
(Zagotavljanje varnega dela pri aktivnostih in kraja materialov)
Pri aktivnostih Zavoda VseUk si pridružujemo pravico, da v primeru, ko otrok kljub večkratnim
opozorilom mentorja, ki aktivnost izvaja, še vedno ne upošteva navodil za varno delo ter tako
ogroža sebe in druge otroke v skupini, da otroku nepreklicno odpovemo pravico obiskovati
program Mali Radovednež ali druge aktivnosti, ki jih izvaja Zavod VseUk. V primeru takšne
odpovedi bodo starši obveščeni prek e-pošte. Po prejemu e-pošte z obvestilom se otrok programa
ali drugih aktivnosti ne more več udeleževati.
Pridružujemo si tudi pravico, da otroku nepreklicno odpovemo pravico obiskovati program Mali
Radovednež ali druge aktivnosti, ki jih izvaja Zavod VseUk, v kolikor pri aktivnosti ali po zaključku
aktivnosti ugotovimo, da je otrok odtujil materiale v lasti Zavoda VseUk, brez dovoljenja mentorjev
Zavoda VseUk. V primeru takšne odpovedi bodo starši obveščeni prek e-pošte. Po prejemu e-pošte
z obvestilom se otrok programa ali drugih aktivnosti ne more več udeleževati.

11. člen
(Morebitne poškodbe pri aktivnostih)
V primeru morebitnih poškodb otrok, ki nastanejo med aktivnostmi Zavoda VseUk, morajo biti lete sporočene najkasneje isti dan, ko se je aktivnost izvajala, pooblaščeni osebi Zavoda VseUk na eAvgust 2019 © Zavod VseUk
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pošto info@vseuk.si. V sporočilo je potrebno navesti dogodek in posledice, ki morajo biti
medicinsko dokazljive in je zanje mogoče pridobiti pisno medicinsko mnenje. Zavod VseUk ne bo
upošteval nobenih poškodb, ki so bile sporočene naknadno oz. niso bile sporočene prek e-pošte.
V primeru morebitnih poškodb otrok med aktivnostmi, odgovorni mentor otroku nudi ustrezno
prvo pomoč in kontaktira starše oz. skrbnike. Mentor še isti dan napiše zapisnik o nastali poškodbi
in vzroku poškodbe. Zapisnik se hrani v arhivu Zavoda VseUk.
12. člen
(Varovanje osebnih podatkov)
Osebne podatke Zavod VseUk obdeluje samo z namenom, s katerim so bili ti zbrani in jih ne bo
posredoval tretjim osebam. Osebne podatke se uporablja za obveščanje prek e-pošte, izstavljanje
plačilnih nalogov in za drugo obveščanje povezano z izvajanjem programa Mali radovednež ali
drugimi programi in dejavnostmi Zavoda VseUk. Osebne podatke se hrani do preklica. Odjavo
starši oz. skrbniki sporočijo na e-pošto info@vseuk.si.

13. člen
(Odgovornost izvajanja)
Zavod VseUk program oglašuje in skrbi za tekoče izvajanje. Odgovornost za izvajanje in varnost pri
delu nosi Zavod Mali radovednež.

14. člen
(Veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem 13.08.2019.
Pridružujemo si pravico do sprememb in dopolnitev pravilnika.

Zavod VseUk
Teja Bajt, mag.
Direktorica
Zavod posluje brez žiga.
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