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SPLOŠNI POGOJI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA 
 

I. SPLOŠNO O POGOJIH ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA 
1. Splošni pogoji, ki jih sprejema Zveza prijateljev mladine Idrija (v nadaljevanju ZPM Idrija), kot 

organizator programov za otroke, so sestavni del prijave v program, ki jo ZPM Idrija prejme s strani 
zakonitih zastopnikov otroka (v nadaljevanju prijavitelj).   

2. S temi pogoji ZPM Idrija in prijavitelj (starš, zakoniti zastopnik, skrbnik) natančneje urejajo razmerja, 
ki temeljijo na prijavi otroka v program. 
 

II. SPLOŠNO O ORGANIZATORJU PROGRAMOV 
1. ZPM Idrija  je prostovoljna organizacija, ki združuje društva in združenja ter preko njih posameznike, 

ki delujejo v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Temeljni cilji delovanja ZPM Idrija so dvig 
kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in 
potreb ter zaščita njihovih pravic na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih 
pravicah,  Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentov,  ki zadevajo otroka,  mladostnika 
in družino. 

2. Med temeljne naloge ZPM Idrija sodijo organiziranje in izvajanje vseh vrst in oblik prostočasnih 
aktivnosti, kvalitetno preživljanje prostega časa za otroke in mladostnike ter organiziranje in izvajanje 
počitniških dejavnosti v Slovenji in v tujini.  

3. Organizirane aktivnosti prostega časa opravljajo prostovoljci. Prostovoljsko delo poteka v 
sodelovanju s strokovnimi službami, ki prostovoljcem pomagajo pri delu. Naziv za prostovoljca, ki se 
odloči, da bo prostovoljno spremljal, in v skladu s pričakovanji ZPM Idrija, delal z otroki, je vzgojitelj. 
Termin vzgojitelj oziroma vzgojiteljica torej ne predstavlja profesionalnega naziva, pridobljenega s 
formalnim izobraževanjem, temveč označuje osebo, ki v pripravah, v izvedbi in po zaključku 
programov sodeluje z organizatorjem ter se v skladu z določili izvedbenih aktov po svojih najboljših 
močeh trudi vzgojno delovati. Vzgojitelji, ki delajo z otroki med počitniškimi aktivnostmi, so zavezani 
k spoštovanju dogovora o prostovoljnem delu in ravnanju v skladu z njim. Z njegovimi načeli so 
seznanjeni ob sprejemu na delo oziroma ob začetku prostovoljskega dela.  

4. Programe ZPM Idrija kot družbeno koristne prepoznavajo tudi lokalne skupnosti in javne službe, 
katere delujejo na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva. Z 
ustreznimi pravilniki ali pogodbami so dejavnost pripravljene tudi podpreti z javnimi sredstvi.   

5. ZPM Idrija izvaja vse dejavnosti na lastno pobudo, v splošno dobro. Z namenom zagotoviti čim 
obsežnejše splošno dobro čim večjemu številu otrok, mladostnikov, staršev in družin, so programi 
dostopni tudi tistim tujcem, ki imajo na področju delovanja ZPM Idrija ustrezno urejen status. ZPM 
Idrija si pridružuje pravico, da odkloni sprejem v program za konkretnega otroka ali mladostnika, v 
kolikor niso izpolnjeni pogoji, s katerimi bi ZPM Idrija lahko zagotovila otroku ali mladostniku varnost.  

 
III. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 
1. ZPM Idrija se obvezuje, da bo program izvedla skladno z usmeritvami, ki jih ima zapisane v svojih 

programskih in statutarnih določilih.  
2. ZPM Idrija bo programe izvedla ob pomoči prostovoljcev, ki bodo del svojega prostega časa namenili 

organiziranim aktivnostim za otroke in mladostnike.  
3. ZPM Idrija jamči, da bodo vsi podatki, katere prijavitelj posreduje v zvezi z otrokom ali mladostnikom 

za potrebe programa, skrbno varovani skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Splošno 
uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in bodo dostopni le tistim, ki se z otrokom ali mladostnikom 
direktno ukvarjajo.  

4. ZPM Idrija se obvezuje, da bo spoštovala integriteto otroka ali mladostnika, varovalo njegovo 
zasebnost in morebitne posebnosti, vključno z zahtevami veroizpovedi ali drugih civilnih opredelitev. 
V kolikor ZPM Idrija ne bi mogla zagotoviti spoštovanja navedenih opredelitev, bo prijavitelja na to 
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opozorila.  
 

IV. OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA 
1. Prijavitelj izjavlja, da je organizatorju podal resnične podatke in vse pomembne posebne podatke v 

zvezi z otrokom in mladostnikom, ki se bo udeležil programa. Za neresnične podatke, ki bi jih morda 
podal, odgovarja prijavitelj v celoti izključno sam.  

2. Prijavitelj izjavlja, da bo poravnal vse prispevke, ki so navedeni na prijavnici počitniškega programa 
ali na prijavnici za počitniško varstvo. 

3. Prijavitelj izjavlja, da bo odpoved sporočil vsaj 2 dni pred aktivnostjo. Če ZPM Idrija odjave otroka ne 
bo prejela pravočasno, bo prijavitelja na prihodnjih aktivnostih vpisala v čakalno vrsto in ga v 
program vključila, če bo dovolj prostih mest.  
 

V. FOTOGRAFIRANJE 
 

1. Prijavitelj je seznanjen, da bo na vsakem dogodku ali programu možno fotografiranje in snemanje, 
ter da bodo fotografije objavljene na spletni strani www.zpm-idrija.si, socialnih omrežjih (Facebook, 
Instagram, YouTube itd.), na spletnih straneh partnerjev ZPM Idrija, v tiskanih medijih ali na plakatih 
na javnih mestih. Fotografij, na katerih bodo osebe, ki se ne želijo fotografirati v prej omenjene 
namene, ne bomo uporabili ter jih bomo izbrisali iz arhiva fotografij ZPM Idrija. 
 

VI. PRIJAVA  
1. Prijavitelj prijavi svojega otroka v programe ZPM Idrija s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo 

lahko natisne na spletni strani www.zpm-idrija.si. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, 
ki so v obrazcu zahtevani. Prijavitelj je seznanjen z dejstvom, da lahko organizator odkloni sprejem 
prijave, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica 
mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.  

2. Prijavitelj prijavo odda skladno z navodili. Lahko jo odda v pisarni ZPM Idrija na Mestnem trgu 11, jo 
pošlje po pošti na naslov ZPM Idrija, Mestni trg 1, pp. 90, 5280 Idrija ali skenirano na mail 
zpmidrija@gmail.com 

3. Prijavitelj je seznanjen z dejstvom, da je oddana prijava pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov 
na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. 
ZPM Idrija osebne podatke  obdeluje za potrebe izvedbe programov. 

4. Organizator sprejema prijave po vrstnem redu prijaviteljev, na način, da najprej ustrezno 
administrativno obdela popolne prijave po datumu prejema.  

5. Organizator si pridružuje pravico, da odkloni sprejem otroka, če ima prijavitelj ali druga oseba v 
svojem imenu ali na ime prijavljenega otroka do ZPM Idrija neporavnane obveznosti iz preteklih let.   

 
VII. VIRI ZA IZVEDBO OZ. FINANCIRANJE ALI SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZPM IDRIJA 
1. Prijavitelj je seznanjen z dejstvom, da se programi ZPM Idrija financirajo iz donatorskih sredstev in 

sredstev Občin Idrija in Cerkno.  
2. Prijavitelj je seznanjen, da bo ZPM Idrija za potrebe pridobivanja sredstev, sofinancerju posredovala 

osebne podatke prijavitelja v obdelavo. 
 

VIII. PLAČILA 
1. Počitniški programi ZPM Idrija so brezplačni, če na prijavnici ni drugače navedeno. V kolikor je na 

prijavnici navedeno, da se za udeležbo na posamezni aktivnosti plača prispevek, potem otrok odda 
prispevek vzgojitelju pred aktivnostjo. 

2. V celoti je plačljiv program počitniškega varstva. Plačilo zajemo dnevno varstvo, prehrano in material 
za izvedbo. Prijavitelj plača varstvo po plačilnem nalogu, ki ga izda ZPM Idrija. Plačilo mora biti 
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izvedeno pred pričetkom v celoti. 
 

 
IX. IZVEDBA  
1. Organizator bo programe izvedel skladno s programskimi usmeritvami in zastavljenim programom. 
2.  Organizator bo poskrbel za spremstvo in varnost otrok.   
3. Organizator bo izvedel prevoz v sodelovanju z zunanjimi partnerji (avtobusnimi prevozniki). 

Prevoznik zagotavlja prevoz s tehnično brezhibnimi vozili, primerno opremljenimi za prevoz otrok in 
mladostnikov, organizator pa zagotavlja spremstvo otrok skladno s predpisi o varnosti v cestnem 
prometu.  

 
X. REŠEVANJE SPOROV MED STRANKAMI DOGOVORA 

Stranki se zavezujeta, da bosta poskušali reševati spore sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev spora ni 
mogoča, je za reševanje pristojno sodišče v Novi Gorici. 
 

XI. VELJAVNOST POGOJEV ZA LETOVANJE 
Ti pogoji veljajo od dneva sprejema pa do spremembe. Vsaka sprememba pogojev, ki jo sprejme organizator 
po oddaji prijave, ne vpliva na s prijavo dogovorjene obveznosti. 
 
 
Idrija, 30.5.2018        Predsednica ZPM Idrija 

 Zdenka Šturm 
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