Svet Osnove šole Mengeš je na svoji seji 3. 10. 2017 v skladu z 13. in 14. členom Pravilnika o financiranju
šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/2004, 70/2008 in 61/2009) sprejel

KRITERIJE ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM ZA
SUBVENCIONIRANJE ŠOL E V NAR AV I
IN
POJ ASNILO O POSTOPKU ZA UVELJ AVLJANJE TEH
PRAVIC

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(seznanitev staršev)
V skladu s 16. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (v nadaljevanju: Pravilnik) mora šola
najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi seznaniti starše učencev, za katere se bo
organizirala šola v naravi:
1) z vsebino posamezne šole v naravi,
2) z načinom sofinanciranja,
3) z elementi za določitev cene šole v naravi.
4) z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi v skladu s tem pravilnikom,
5) z višino prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo šole v naravi,
6) z možnostjo subvencioniranja prispevka učencev za udeležbo v šoli v naravi in,
7) rokom do katerega morajo starši oziroma skrbniki oddati vlogo za subvencioniranje šole v
naravi.
2. člen
(zagotavljanje sredstev za subvencioniranje šole v naravi)
V skladu z 12. členom Pravilnika se sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavljajo iz
državnega proračuna v skladu sklepom ministra. Delež teh sredstev na posamezno šolo je najmanj
15% in praviloma ne višji od 45% sredstev za sofinanciranje šole v naravi v skladu s 11. členom
Pravilnika.
Za subvencioniranje zimske šole v naravi se lahko zagotavljajo sredstva iz občinskega proračuna.
V kolikor so sredstva v občinskem proračunu zagotovljena, se uporabljajo isti kriteriji in postopek
kot za subvencioniranje šole v naravi, za katero se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna.
3. člen
(kriteriji za subvencioniranje šole v naravi)
V skladu s 13. členom Pravilnika šola pri določitvi višine dodelitve sredstev upošteva zlasti
naslednje kriterije:
1) prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
2) višina dohodkov na družinskega člana,
3) brezposelnost staršev,
4) dolgotrajna bolezen v družini,
5) dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.
6)
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II. POSTOPEK UVLEJVALJANJA PRAVICE DO SUBVENCIJE
4. člen
(pristojnost)
(1) V skladu z 60. a členom Zakona o osnovni šoli (ZOsn, Ur. l. RS, št. 12/1996 in nasled.) je za
odločanje v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti
plačati prispevkov za materialne stroške šole v naravi, pristojen ravnatelj šole.
(2) Ravnatelj lahko delavca zaposlenega v šoli pooblasti, za vodenje celotnega postopka oziroma
opravo posameznih dejanj v postopku, do izdaje odločbe.
5. člen
(vloga)
(1) Vloge se odda pisno na predpisanem obrazcu.
(2) Obrazec »Vloga za subvencioniranje šole v naravi« se dobi v tajništvu šole, pri šolski svetovalni
službi in na spletni strani šole.
6. člen
(odločba)
Ravnatelj izda ustrezno pisno in obrazloženo odločbo in jo vroči strankam.
7. člen
(pritožba)
Na odločbo ravnatelja v zvezi z dodeljevanjem subvencije za šolo v naravi je možna pritožba na
Pritožbeno komisijo Osnove šole Mengeš v roku 15 dni od vročitve odločbe.
III. PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ŠOLO V NARAVI
8. člen

1.

2.

3.
4.

Kriterij
Prejemanje denarne socialne pomoči
povprečni mesečni dohodek na osebo v % (upoštevan
dohodek na družinskega člana v % povprečne plače v
RS v preteklem letu – po lestvici CSD)
Brezposelnost staršev oz. skrbnikov (če še ni
upoštevana v odločbi o otroškem dodatku)
Specifična situacija v družini (bolezni, soc. problemi…)
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Lestvica
da
do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %

Št. točk
1
4
3
2
1

nad 42 %

0

obeh
enega
po strokovni presoji

2
1
0 do 3

9. člen
(seznam kandidatov)
Oseba, ki vodi postopek, skupaj z ravnateljem pripravi seznam kandidatov iz prejšnjega člena.
Kandidate razvrstita v lestvico od največ do najmanj točk. Glede 4. točke prejšnjega člena je
dodelitev točk prepuščena šolski svetovalni službi in ravnatelju.
10. člen
(ugotavljanje dejstev)
(1) Upravičenost do denarne socialne pomoči je razvidna iz odločbe, ki jo izda pristojni center za
socialno delo.
(2) Dohodek na družinskega člana se ugotavlja z odločbo o višini otroškega dodatka, izdano s
strani centa za socialno delo. V kolikor starš oz. skrbnik ni uveljavljal pravice do otroškega dodatka
se dohodek na družinskega člana ugotavlja s potrdili delodajalca o višini bruto plače za pretekle 3
mesece pred oddajo vloge oz. potrdilom o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti,
izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
(3) Brezposelnost se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje.
(4) Glede dolgotrajnejših socialni problemov in druge specifike v družini, se oceni pisno mnenje o
socialne stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo.
Glede dolgotrajne bolezni v družini se oceni potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani
osebnega zdravnika ali zdravniške komisije.
(5) Končno oceno o doseženih točkah iz 4. odstavka tega člena poda ravnatelj, ki se predhodno
posvetuje s šolsko svetovalno službo.
11. člen
(ključ za dodeljevanje sredstev)
(a) Šola razdeli med kandidate sredstva, ki jih dobi od ministrstva v skladu z 12. členom Pravilnika.
Glede na število doseženih točk se kandidatom dodeli subvencija na naslednji način:
število točk
5 točk in več
4 točke
3 točke
2 točki
1 točka
0 točk

višina subvencije
100%
75%
50%
30 %
20%
subvencija se ne odobri

(b) V primeru, da višina sredstev, ki jih šola dobi od ministrstva, ne pokrije potrebnega zneska za
subvencijo za vse upravičene kandidate, ravnatelj procentualno zniža višino subvencije za vse
kandidate ali za subvencijo nameni še drugi vir financiranja, če so sredstva na voljo (npr. šolski
sklad, namenske donacije…).
(c) V primeru, da je višina sredstev, ki jih šola dobi od ministrstva višja od zneska, potrebnega za
subvencije, ravnatelj razporedi preostala sredstva (višek) enakomerno med vse učence, ki se
udeležijo šole v naravi in se ta znesek upošteva pri končnem obračunu stroškov šole v naravi.
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IV. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ti kriteriji pričnejo veljati z dnem sprejetja na seji sveta zavoda.
Z dnem veljavnosti teh kriterijev preneha veljavnost kriterijev, ki so bili sprejeti 3. 10. 2008.

Sprejeto na svetu zavoda, dne 3. 10. 2017
Številka: 122-3/2017/11

Predsednica sveta zavoda:
Doroteja Šporn
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