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ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI
Na podlagi določil 13. in 14. člena pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, številka
61/2004 in dopolnila 36/2008) je Svet Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj na 1. seji dne 25.
9. 2008, potem ko je Svet staršev Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj o osnutku tega
pravilnika oblikoval mnenje na seji dne 18. 9. 2007, sprejel naslednji
PRAVILNIK
O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN POSTOPKU ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM ZA
SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik razčlenjuje kriterije za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi,
ki jih določa 13. člen pravilnika o financiranju šole v naravi in določa postopek za ugotovitev
upravičenosti učencev do subvencioniranja šole v naravi.
2. člen
Šola v naravi v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano obliko vzgojnoizobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program Osnovne šole Franceta Prešerna (v
nadaljevanju šola) in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.

II. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM
3. člen
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencem, ki zaradi socialnega
položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, pri določitvi višine dodelitve
sredstev upošteva zlasti naslednje kriterije:
•
•
•
•
•
•

prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
višino dohodkov na družinskega člana,
višino otroških dodatkov,
brezposelnost staršev,
dolgotrajna bolezen v družini,
dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.

4. člen
Šola poleg kriterijev, določenih v 3. členu tega pravilnika, pri dodelitvi sredstev za
subvencioniranje šole v naravi učencu upošteva še naslednje okoliščine:
•
•
•

če gre za enoroditeljsko družino z enim, dvema, tremi ali več otroki,
če je v družini več šoloobveznih otrok,
če so v družini težje bolezni (telesne, psihosomatske, duševne),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

če starša nista sposobna za pridobitno delo,
če sta starša v ločitvenem postopku, do ureditve preživnine,
izjemne okoliščine (višja sila: požar, vihar, poplava, …),
smrt v družini, ki ima za posledico slabše premoženjsko stanje,
če družino zapusti eden od staršev in ne skrbi več za družino,
če gre za rejence iz rejniške družine,
če zaposleni člani družine ne dobivajo rednega zaslužka, (statusne spremembe delodajalca),
če je enemu od staršev prenehalo delovno razmerje,
socialna indikacija (alkoholizem, zasvojenosti z drugimi substancami),
če družinski dohodki za malenkost presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne pomoči,
v primeru, če za otroke skrbijo stari starši z nizkimi dohodki,
če je družina trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialno- varstvenih pomoči.
5. člen

Šola rangira vloge predvsem po višini otroškega dodatka, ki ga starši oziroma skrbniki (v
nadaljevanju starši) prejemajo za učenca. Učenci, ki prejemajo najvišji otroški dodatek, lahko
prejmejo 100% subvencijo za šolo v naravi, učenci z nižjim dodatkom pa sorazmerno manjše
nadomestilo.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
6. člen
Postopek za odločanje o upravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi in o višini
subvencije vodi tričlanska komisija za vodenje postopka za subvencioniranje šole v naravi (v
nadaljevanju komisija), ki jo imenuje ravnatelj s sklepom in ki jo sestavljajo šolski svetovalni
delavec kot predsednik in dva strokovna delavca šole.
7. člen
Šola v šolski publikaciji ali na drug običajen način, ki velja na šoli, najmanj en mesec pred
izvedbo šole v naravi seznani starše učencev, za katere se bo organizirala šola v naravi, z
vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene šole
v naravi ter z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi v skladu s tem pravilnikom, o
možnosti subvencioniranja šole v naravi in o načinu – postopku za uveljavljanje dodelitve
sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Šola v svojem obvestilu določi tudi rok, do katerega
lahko starši vložijo vlogo za subvencioniranje šole v naravi.
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8. člen
Starši izpolnijo in naslovijo na komisijo iz 6. člena tega pravilnika vlogo za pridobitev pravice
do subvencioniranja šole v naravi, ki mora biti komisiji dostavljena najkasneje do roka,
določenega v 7. členu tega pravilnika.
Vlogi je potrebno priložiti:
•
•
•

odločbo Centra za socialno delo o prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o
socialnem varstvu,
odločbo o otroškem dodatku za tekoče leto,
dokazila, s katerimi dokazujejo dejstva iz 3. in 4. člena tega pravilnika.
9. člen

Starši priložijo vlogi podpisano izjavo, da šola lahko zahteva, zbira in shranjuje določene
osebne podatke, ki so potrebni za izbiro upravičencev.
10. člen
Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, zahteva od staršev, da vlogo v osmih dneh dopolnijo.
Če starši ravnajo v skladu z zahtevo komisije, se vloga obravnava kot pravočasna, v nasprotnem
primeru pa komisija šteje, kot da taka vloga sploh ni bila vložena.
11. člen
Komisija pregleda pravočasno prispele in popolne vloge in odloči o vlogah.
Vsak učenec je upravičen do sofinanciranja šole v naravi iz državnega proračuna in do
subvencioniranja šole v naravi iz sredstev državnega proračuna v skladu s kriteriji iz tega
pravilnika najmanj enkrat v času njegovega obveznega osnovnošolskega izobraževanja.
12. člen
Komisija pripravi spisek upravičenih učencev do subvencioniranja šole v naravi in o tem pisno
obvesti starše, ki so zaprosili za subvencioniranje.
13. člen
Pritočbe v zvezi z izvajanjem pravilnika rešuje pritožbena komisija šole.
IV. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Svet Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, uporablja
pa se od 01.10.2008 dalje. S tem prenehajo veljati vsi stari pravilniki, ki urejajo področje
subvencioniranja šole v naravi.

Bernarda Juvan
Predsednica sveta zavoda
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