PRAVILNIK
O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI
IN OSTALIH ŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Ormož, 2020

Na podlagi 13.,14. in 20. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/ 2009 z
dne 31. 7. 2009) je Svet Osnovne šole Ormož na 15. seji z dne 10. 1. 2020 sprejel

PRAVILNIK
O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI IN OSTALIH ŠOLSKIH
DEJAVNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik razčlenjuje kriterije za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v
naravi, ki ga določa 13. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/2009) in
določa postopek za ugotovitev upravičenosti učencev do subvencioniranja šole v naravi in
ostalih dejavnosti.
2. člen
Šola v naravi in ostale dejavnosti v skladu z določili tega pravilnika pomenijo organizirano
obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno en dan oz. več dni v času pouka ter
se lahko izvaja v šoli ali izven prostorov 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, 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
Poleg tega pa šola odloča o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi in ostalih
dejavnosti, še:
-

če je prosilec za subvencijo upravičen do pomoči iz javnih sredstev,
če gre za enoroditeljsko družino z enim, dvema, tremi ali več otroki,
če je v družini več šolo obveznih otrok,
če so v družini težje bolezni (telesne, psihosomatske, duševne),
če starša nista sposobna za pridobitno delo,
če sta starša v ločitvenem postopku do ureditve preživnine,
izjemne denarne 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,
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),
družinski dohodki za malenkost presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne
pomoči,
v primeru, če za otroke skrbijo stari starši z nizkimi dohodki,
družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialnovarstvenih pomoči.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
5. člen
Postopek za odločanje o upravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi in ostalih
dejavnosti ter o višini subvencije vodi tričlanska komisija za vodenje postopka za
subvencioniranje šole v naravi. Sestavljajo jo šolska svetovalna delavka kot predsednik ter
razrednik učenca, katerega starši vlagajo vlogo in vodja organizirane dejavnosti.
6. člen
Šola v šolski publikaciji ali na drug običajen način, ki velja na šoli, najmanj tri mesece pred
izvedbo šole v naravi seznani starše učencev z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom
financiranja in z elementi za določitev cene 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 prošnjo za subvencioniranje šole v
naravi.
Za subvencioniranje ostalih organiziranih aktivnosti komisija presoja na podlagi vloge staršev
učenca.
7. člen
Starši izpolnijo in naslovijo na komisijo iz 5. člena tega pravilnika vlogo za pridobitev pravice
do subvencioniranja šole v naravi.
Vlogi priložijo:
- veljavno odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči po
predpisih o socialnem varstvu,
- veljavno odločbo o otroškem dodatku za tekoče leto,
- druga dokazila, s katerimi dokazujejo dejstva iz 3. in 4. člena tega pravilnika.
8. člen
Starši priložijo vlogi podpisano izjavo, da šola lahko zahteva, zbira in shranjuje določene
osebne podatke, ki so potrebni za izbiro upravičencev.
9. 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 komisija vlogo lahko zavrže.
10. člen
Postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi financirane s strani

državnega proračuna poteka po naslednjem procesu:
1. komisija pregleda pravočasno prispele vloge,
2. odloči o vlogi in
3. o svoji odločitvi pisno obvesti starše.
Vsak učenec je do sofinanciranja šole v naravi iz državnega proračuna upravičen v skladu s
kriteriji v 10 a. členu tega pravilnika. Do sofinanciranja iz državnega proračuna je upravičen
najmanj enkrat v času njegovega osnovnošolskega izobraževanja.
10.a člen
Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se upoštevajo naslednji
podrobnejši kriteriji:
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Na podlagi navedenih kriterijev se oblikuje prednostni vrstni red za subvencioniranje šole v
naravi. Pri določitvi višine subvencije šole v naravi se upošteva obseg denarnih sredstev, ki so
na voljo za subvencijo šole v naravi v tekočem šolskem letu in doseženo število točk vlagatelja
za pomoč.

Višino subvencije za posameznega učenca se izračuna tako, da se zbrano število točk
vlagatelja deli z vsoto točk vseh vlagateljev za subvencijo. Ta količnik pa se nato množi s
skupnimi sredstvi subvencije za šolo v naravi.
Najvišji možen znesek subvencije je dodeljen v višini cene šole v naravi, za katero vlagatelj
oddaja vlogo.
Če po taki razdelitvi sredstev ostanejo iz tega naslova neporabljena sredstva, se ta
enakomerno razdelijo udeležencem šole v naravi, ki imajo subvencionirano prehrano. V
naslednjem koraku pa enakomerno še vsem ostalim udeležencem šole v naravi, za katero se
delijo sredstva.
11. člen
Postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi, financirane iz dela šolskega

sklada, ustanovljenega za pomoč socialno ogroženim učencem:
1. komisija pregleda pravočasno prispele vloge,
2. odloči o zahtevi in
3. o svoji odločitvi pisno obvesti starše.
Vsak učenec je do sofinanciranja šole v naravi in ostalih dejavnosti iz šolskega sklada
upravičen v skladu s kriteriji v 11 a. člena tega pravilnika. Do sofinanciranja iz šolskega sklada
je upravičen najmanj enkrat v času njegovega osnovnošolskega izobraževanja.
11.a člen
Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se upoštevajo naslednji
podrobnejši kriteriji:
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V primeru, da zagotovljenih sredstev na računu šolskega sklada ni dovolj, se znesek
subvencije za posamezen dohodkovni razred izračuna s pomočjo koeficienta.
Koeficient je količnik med zagotovljenimi sredstvi in vsoto zneskov vseh prispelih vlog za
sofinanciranje, ki ustrezajo kriterijem v zgornji tabeli.
S tako dobljenim koeficientom se pomnožijo zneski, ki bi jih vlagatelji dobili, če bi bilo sredstev
na računu šolskega sklada zadosti in predstavljajo realne subvencije za posamezno dejavnost.
Primer:
• A = Zagotovljena sredstva na računu – 800,00 EUR
• B = Potrebna sredstva na podlagi prispelih vlog – 1000,00 EUR
• Koeficient = A / B = 0,8
• Posledično bi vlagatelj, ki bi bil na podlagi kriterijev v primeru zadostnih sredstev na
računu šolskega sklada upravičen do subvencije v znesku 100,00 EUR, dobil
dejavnost subvencionirano v znesku 80,00 EUR. (100,00 EUR × 0,8 = 80,00 EUR)
12. člen
Komisija pripravi spisek upravičenih učencev do subvencioniranja šole v naravi in ostalih
dejavnosti ter o tem pisno obvesti starše, ki so zaprosili za subvencioniranje.
IV. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Svet šole, uporabljati pa se začne naslednji dan po
sprejemu.
Predsednik sveta šole:
Darko Špacapan, prof.

