
PRIJAVNI OBRAZEC ZA SODELOVANJE V PROGRAMU VZPOSTAVITEV, 
DOPOLNITEV IN PILOTNI PREIZKUS MODELA UGOTAVLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA  
 
Izpolni šR: 

  
1.1. PODATKI O PRIJAVITELJU – ŠOLI, VRTCU 
 
 
Naziv šole, vrtca/OE*:  

Naslov:  
Ulica in hišna št.: 
Poštna št./kraj: 

 

Davčna številka:  

Zavezanec za DDV: DA NE 

Matična številka (pravne 
osebe):  

Številka TRR:  

Banka, pri kateri je odprt 
račun:  

 
E-naslov šole, vrtca/OE:  

 
Odgovorna oseba:  

Kontaktna oseba:  

 
Telefon:  

 
GSM:  

 
E-naslov kontaktne osebe:  

* Če se prijavlja organizacijska enota javnega zavoda, se vpišeta oba podatka (organizacijska enota, javni 
zavod) 
  
1.2. NAČRTOVANJE IZBOLJŠAV V OBDOBJU ZADNJIH 3 LET 
 
Šola, vrtec sistematično pristopa k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti (ustrezno označite). DA NE 
Če ste označili 'DA', opišite proces/korake načrtovanja izboljšav v šoli, vrtcu. 
 
 
 
 
Če ste označili 'NE', zapišite zakaj k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti ne pristopate sistematično, kaj vas 
pri tem ovira, kje zaznavate pomanjkljivosti. 
 
 
 
 
 
 

Številka prijave:   
Datum in ura prejema:  



Priloga 1 k prijavni dokumentaciji (ustrezno označite): 
3-letni načrt izboljšav, Poslovnik kakovosti ali drug dokument, ki kaže na načrtovan in 
sistematičen pristop k ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti 

Da Ne 

Opomba, pojasnilo:   
 
 

 
 
1.3. PRIPRAVA IN OBRAVNAVA SAMOEVALVACIJSKIH POROČIL/POROČIL O KAKOVOSTI V OBDOBJU 

ZADNJIH 3 LET  
 
Ustrezno označite in vpišite morebitna dodatna pojasnila 

 Da Ne Opomba, pojasnilo: 
Šola, vrtec ima za zadnja 3  šolska leta pripravljena 
samoevalvacijska poročila/poročila o kakovosti. 

Da Ne  

Samoevalvacijska poročila/poročila o kakovosti izhajajo iz 
akcijskih načrtov/načrtov izboljšav… 

Da Ne  

Vrtec, šola samoevalvacijska poročila/poročila o kakovosti 
obravnava na strokovnih organih in svetu zavoda.  

Da Ne  

Iz samoevalvacijskih poročil/poročil o kakovosti je razvidno 
spremljanje uresničevanja zastavljenih predlogov za 
izboljšanje. 

Da Ne  

Iz samoevalvacijskih poročil/poročil o kakovosti je razvidna 
evalvacija (ovrednotenje) učinkov izboljšav na ravni vrtca, 
šole, ter na ravni otrok, učencev in dijakov.  

Da Ne  

Samoevalvacijska poročila/poročila o kakovosti so javno 
objavljena.  

Da Ne  

 
Priloga 2 k prijavni dokumentaciji (ustrezno označite): 
Samoevalvacijsko poročilo oz. Poročilo o kakovosti 2013/14 Da Ne 
Samoevalvacijsko poročilo oz. Poročilo o kakovosti 2014/15 Da Ne 
Samoevalvacijsko poročilo oz. Poročilo o kakovosti 2015/16 Da Ne 
Opomba, pojasnilo:   

 
 

 
1.4. VKLJUČENOST V NACIONALNE PROJEKTE UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI, KI SO 

TRAJALI VSAJ 1 LETO V OBDOBJU ZADNJIH 10 LET 
 
Ustrezno vpišite in opišite. 
Točen naziv projekta  
Trajanje projekta  
Nosilec projekta  
Spletna stran projekta  
Vloga vrtca, šole v projektu (npr. 
sodelovanje – udeležba na 
usposabljanjih, aktivno, partnersko 
sodelovanje pri pripravi in izvajanju 
aktivnosti v projektu, vodenje 
projekta…) 

 

Dodana vrednost (trajnostni 
vidik) sodelovanja v projektu za 
šolo, vrtec – konkretni rezultati, 
aktivnosti.  

 

 
Op. Glede na število projektov dodajte ustrezno število preglednic. 
 



1.5. VKLJUČENOST V MEDNARODNE PROJEKTE UGOTAVLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI, KI SO 
TRAJALI VSAJ 1 LETO V OBDOBJU ZADNJIH 10 LET 

 
Ustrezno vpišite in opišite. 
Točen naziv projekta  
Trajanje projekta  
Nosilec projekta  
Spletna stran projekta  
Vloga vrtca, šole v projektu (npr. 
sodelovanje – udeležba na 
usposabljanjih, aktivno, partnersko 
sodelovanje pri pripravi in izvajanju 
aktivnosti v projektu, vodenje 
projekta…) 

 

Dodana vrednost (trajnostni 
vidik) sodelovanja v projektu za 
šolo, vrtec – konkretni rezultati, 
aktivnosti 

 

 
Op. Glede na število projektov dodajte ustrezno število preglednic. 
 
1.6. PODATKI O UDELEŽENCU AKTIVNOSTI V PROGRAMU – VODJA KAKOVOSTI* 
 
Ime in priimek: 
 
EMŠO: 

Spol (ustrezno obkroži): 
 

Moški              Ženski 
Delovno mesto v šoli, vrtcu:  
Število let delovne dobe v šoli, vrtcu:  
'Vodja kakovosti' od:   
Reference udeleženca na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti** v zadnjih 5 letih: 
Referenca: Dokazilo:  
Referenca: Dokazilo:  
Referenca: Dokazilo:  
Referenca: Dokazilo:  
Referenca: Dokazilo:  
Referenca: Dokazilo:  

*Kot je opredeljeno v točki 2 tega javnega razpisa bo v programu sodeloval/-a učitelj/-ica, vzgojitelj/-ca, 
strokovni/-a delavec/-ka, ki je v šoli, vrtcu t.i. vodja kakovosti. To je npr. vodja skupine, komisije za kakovost, 
tima za samoevalvacijo ipd., ki v vrtcu, šoli že deluje (razvojne šole) ali bo do pričetka projektnih aktivnosti 
oziroma najkasneje do 1. 10. 2016 vzpostavljena (pilotne šole). Podatki se bodo uporabljali izključno v namene 
programa. 
**Upoštevane bodo le reference, iz katerih je razvidna povezava z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti. 
 
Priloga 3 k prijavni dokumentaciji (ustrezno označite): 
Dokazila za navedene reference udeleženca aktivnosti v programu Da Ne 
Opomba, pojasnilo:   

 
 

 
1.7. VSEBINSKA UTEMELJITEV PRIJAVE V PROGRAM 

 
S kakšnimi motivi in pričakovanji se prijavljate za sodelovanje v programu? 
 
 
 
 
 
 



 
Kaj bi na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti kot vrtec, šola lahko ponudili drugim vrtcem šolam oz. 
kaj bi želeli od njih pridobiti? 
 
 
 
 
 
 
 
Bi nam želeli sporočiti v zvezi z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti sporočiti še kaj?  
 
 
 
 
 
 
 
1.8. IZJAVA 
 
S to prijavo šola, vrtec zagotavlja, da bo v primeru uspešne prijave: 

• vodja kakovosti ustrezen del časa namenil aktivnostim v okviru programa 
• ravnatelj/ica podpiral/-a programske dejavnosti vrtcu, šoli in  
• ravnatelj/-ica strokovne delavce v svoji šoli, vrtcu seznanjal/-a s programskimi aktivnostmi in razvijem 

ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 
 
1.9. IZJAVA PRIJAVITELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
S podpisom in žigom na tej izjavi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 

- imamo poravnane zapadle obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije (naročnik bo pogoj 
preverjal z vpogledom v uradno evidenco DURS),   

- da nismo za isti namen sofinancirani iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev 
EU (prijavitelji podajo izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo),  

- nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z našimi posli ne upravlja 
sodišče (naročnik bo pogoj preverjal z vpogledom v uradno evidenco AJPES),   

- prijavitelj in odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Ur. l. RS, št. 50/12 - UPB2 
in 54/15) in v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/14 
in 90/14 – ZDU-1.  
 

Priloga 3 k prijavni dokumentaciji (ustrezno označite): 
Potrdilo o o poravnanih zapadlih obveznostih, davkih in prispevkih do Republike Slovenije Da Ne 
Potrdilo o nekaznovanosti (odgovorna oseba in VIZ). Da Ne 
 
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo 
ustreznih potrdil oziroma dovoljujemo, da naročnik sam opravi poizvedbe in pridobi podatke, ki se nanašajo na 
nas in 
 
 
Ime in priimek odgovorne osebe prijavitelja: 
 
 žig  
(ime in priimek)      (podpis) 
 
 
V/na  , dne  
 


