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Miren, 25. 10. 2019
Evidenčna št.: 007-2/2019/3

Na podlagi 60.a, 60.b in 60.c člena Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 102/07, 107/10, 87/11,
40/12-ZUJF, 63/13) in Pravilnika o financiranju šole v naravi (UL RS, št. 61/04, 70/08, 61/09) je
Svet Osnovne šole Miren na svoji 7. korespondenčni seji, ki je potekala od torka, 22. 10. 2019 od
14. ure, do četrtka, 24. 10. 2019 do 14. ure, po predhodnem mnenju Sveta staršev Osnovne šole
Miren sprejel naslednji

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi v petem razredu
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se podrobneje določajo kriteriji in postopek dodeljevanja sredstev za
subvencioniranje šole v naravi za učence petih razredov, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo
v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
2. člen
(sredstva za subvencije)
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu s
sklepom ministra. Ta pravilnik ureja porabo oziroma razporejanje teh sredstev.
3. člen
(upravičenost in višina subvencije)
Šola pri odločanju o upravičenosti subvencije in določitvi višine dodelitve sredstev upošteva zlasti
naslednje kriterije:
-

prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
višino otroškega dodatka,
višino dohodkov na družinskega člana,
brezposelnost staršev,
dolgotrajno bolezen v družini,
dolgotrajnejši socialni problemi in druge posebnosti v družini,
število nepreskrbljenih otrok v družini.
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4. člen
(obveščanje staršev)
Šola je najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi dolžna starše učencev, za katere se bo
organizirala šola v naravi, seznaniti z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja
in z elementi za določitev cene šole v naravi ter z določitvijo prispevka za učenca za šolo v naravi.
Šola mora starše seznaniti tudi z višino prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo šole v
naravi in jih seznaniti z možnostjo subvencioniranja šole v naravi.
5. člen
(vloga)
Vlogo za subvencioniranje šole v naravi vloži eden od staršev ali zakoniti zastopnik učenca pri
šolski svetovalni službi, praviloma najkasneje 30 dni pred izvedbo šole v naravi.
Obrazec vloge je v prilogi tega pravilnika in se ga dobi v tajništvu šole, pri šolski svetovalni službi in
na spletni strani šole.
Vlogi je potrebno priložiti naslednje dokumente:
- potrdilo delodajalca o bruto dohodkih vlagatelja v zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge,
če vlagatelj ni upravičen do otroškega dodatka,
- fotokopijo odločbe pristojnega centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne
pomoči, v kolikor jo družina prejema,
- fotokopijo zadnje odločbe o pravici do otroškega dodatka,
- morebitno potrdilo o brezposelnosti, izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje,
- morebitno pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za
socialno delo.
6. člen
(kriteriji za dodelitev subvencije)
Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se upoštevajo naslednji
podrobnejši kriteriji, ki jih komisija pretvori v točke.
Kriteriji

Lestvica

Točke

Upravičenec pravic iz javnih sredstev

DA

30

Družinski dohodki - % povprečne plače na
družinskega člana oz. dohodkovni razred

1. dohodkovni razred
2. dohodkovni razred
3. dohodkovni razred
4. dohodkovni razred
5. dohodkovni razred
nad 6. dohodkovnim razredom

40
30
20
10
5
0

www.os-miren.si
os-miren@os-miren.si

OSNOVNA ŠOLA MIREN
Miren 140 5291 Miren

Telefon: (05)330 24 70

Fax: (05)330 24 81

Število nepreskrbljenih otrok v družini

obeh staršev
enega starša
1
2
3 ali več

5
2
1
2
3

Enoroditeljska družina

DA

2

Specifika v družini (socialni problemi, bolezen,
smrt v družini, otroci brez državljanstva, veliko
število otrok, trenutna materialna stiska…)

po strokovni presoji šolske
svetovalne službe

Brezposelnost

0-5

Zgoraj navedeni kriteriji se ugotavljajo glede na priložena dokazila k vlogi.
Na podlagi navedenih kriterijev se oblikuje prednostni vrstni red za subvencioniranje šole v naravi.
Pri višini subvencije šole v naravi se upošteva obseg denarnih sredstev, ki so na voljo za
subvencijo šole v naravi v tekočem šolskem letu.
7. člen
(postopek dodeljevanja subvencije)
Ravnatelj šole imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in
najmanj dva strokovna delavca šole. Komisija vloge pregleda in razvrsti upravičence glede na
podrobnejše kriterije iz 6. člena tega pravilnika v lestvico od največ do najmanj točk ter oblikuje
predlog o upravičenosti oziroma neupravičenosti do subvencije in o višini subvencije.
Višino prispevkov za posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in višino
subvencije za posameznega učenca šola vsako šolsko leto določi glede na vsebino in na obseg
sredstev za ta namen. Ob zadostnem znesku subvencije, se komisija ravna po ključu za
dodeljevanje sredstev.
O upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi odloča ravnatelj ali od njega pisno
pooblaščena oseba, v skladu s 60.a členom zakona, ki ureja osnovnošolsko izobraževanje.
8. člen
(ključ za dodeljevanje sredstev)
Glede na število doseženih točk se kandidatom dodeli subvencija na naslednji način:
število točk
50 točk in več
37 – 49 točk
25 – 36 točk
15 – 24 točk
10 – 14 točk
9 in manj

višina subvencije
100%
75%
50%
30
20%
subvencija se NE odobri
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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…).
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.
Upravičenec, ki po tem pravilniku prejme 100% višino subvencije, ne more uveljavljati pravice do
subvencioniranja šole v naravi iz šolskega sklada oz. iz drugih virov.
9. člen
(varstvo pravic)
Zoper odločbo ravnatelja o subvencioniranju šole v naravi je možna pritožba na Pritožbeno
komisijo Osnove šole Miren v roku 15 dni od vročitve odločbe.
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik velja takoj. Objavi se ga na oglasni deski in na spletni strani šole, uporablja pa se od
šolskega leta 2019/2020 dalje.
V šolskem letu 2019/2020 se vlogo za subvencioniranje šole v naravi za to šolsko leto lahko vloži v
30 dneh od uveljavitve tega pravilnika.

Sebastijan Mozetič,
predsednik Sveta zavoda OŠ Miren
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Priloga: Vloga za subvencioniranje šole v naravi

Osnovna šola Miren
Miren 140
5291 Miren
Zadeva: VLOGA ZA SUBVENCIJO ŠOLE V NARAVI

Podpisani/-a _______________________________________________________________ ,
(ime in priimek očeta, matere ali zakonitega zastopnika)
naslov prebivališča __________________________________________________________ ,
vlagam prošnjo za subvencijo plačila šole v naravi za svojega otroka
______________________________________________________ , _________________
(ime in priimek otroka)
(razred)

Opis družinskih razmer (število otrok, finančna stiska, zaposlitev staršev, ali se šole v naravi
udeleži eden ali več otrok, druge posebnosti družine, …)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Priloge:



fotokopija zadnje odločbe o pravici do otroškega dodatka,
potrdilo delodajalca o bruto dohodkih vlagatelja v zadnjih treh mesecih, če vlagatelj ni
upravičen do otroškega dodatka,
 potrdilo o brezposelnosti staršev (če je eden izmed staršev oz. skrbnikov brezposeln),
 odločbo CSD o prejemanju denarne socialne pomoči, izdane s strani pristojnega CSD, v
kolikor jo družina prejema.
Spodaj podpisani/-a izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in točni.

Kraj in datum:

Podpis vlagatelja/-ice:

