Svet Osnove šole Dušana Muniha Most na Soči je po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev
Osnove šole Dušana Muniha Most na Soči v skladu s 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 NARAVI
IN
POJ ASNILO O POSTOPKU Z A UVELJ AVLJ ANJE TE H PRAVIC
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) z 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 s sklepom ministra. Delež teh sredstev za posamezno šolo je
najmanj 15 % in praviloma ne višji od 45 % sredstev za sofinanciranje šole v naravi v skladu z 11.
členom Pravilnika.
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) višina otroških dodatkov,
4) brezposelnost staršev,
5) dolgotrajna bolezen v družini,
6) dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.
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POSTOPEK UVLEJVALJANJA PRAVICE DO SUBVENCIJE
4. člen
(postopek)
O upravičenosti do dodelitve sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti
plačati prispevkov za materialne stroške šole v naravi, se odloča po pravilih upravnega postopka.
5. člen
(pristojnost)
Za odločanje v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v
celoti plačati prispevkov za materialne stroške šole v naravi, je pristojen ravnatelj šole.
Ravnatelj delavca, zaposlenega v šoli, pooblasti za vodenje celotnega postopka oziroma opravo
posameznih dejanj v postopku do izdaje odločbe.
6. 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.
7. člen
(odločba)
Ravnatelj bo v skladu z določbami ZUP izdal ustrezno obrazloženo pisno odločbo in jo vročil
strankam.
8. člen
(pritožba)
Na odločbo ravnatelja v zvezi z dodeljevanjem subvencije za šolo v naravi je možna pritožba na
Pritožbeno komisijo Osnove šole Dušana Muniha v roku 15 dni od vročitve odločbe.
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PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ŠOLO V NARAVI
9. člen
(kriteriji)
Pri dodeljevanju subvencije za šolo v naravi se upoštevajo naslednji dohodkovni kriteriji:
1., 2. in 3. dohodkovni razred
maksimalno 100 % subvencija
4.
dohodkovni razred
maksimalno
75 % subvencija
5.
dohodkovni razred
maksimalno
50 % subvencija
10. člen
(ugotavljanje dejstev)
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.

11. člen
(dodeljevanje sredstev)
Oseba, ki vodi postopek, skupaj z ravnateljem pripravi seznam kandidatov in obravnava
pravočasno prispele vloge vlagateljev. O upravičenosti do subvencije šole v naravi in njeni višini
odloča na osnovi podatkov iz 3. in 9. člena tega pravilnika. Pooblaščena oseba o obravnavi
zahtevkov sestavi zapisnik.

KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ti kriteriji pričnejo veljati z dnem sprejetja na seji sveta zavoda.
Sprejeto na svetu zavoda, dne 30. 9. 2013

Romana Svetičič
v.d. ravnateljice

Pravilnik o spremembi Kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi
in pojasnila za uveljavljanje teh pravic sprejet na Svetu zavoda, 24. 9. 2020.
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