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PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI
( šola v naravi, pohodništvo in druge oblike razširjenega programa )
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja dodeljevanje sredstev iz »SKLADA SREDSTEV ZA
SUBVENCIJO UČENCEM« za subvencioniranje šole v naravi, pohodništva in
drugih oblik razširjenega programa in določa podrobnejše kriterije za dodeljevanje
teh sredstev učencem ter postopek ugotavljanja upravičenosti.
2. člen
( šola v naravi)
Šola v naravi v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi ( uradni list
RS, št.61/04) pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v
razširjeni program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se
izvaja izven prostorov šole.
2. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV UČENCEM
3. člen
(seznanitev staršev )
Šola v šolski publikaciji in na spletni strani šole starše seznani o možnostih
subvencioniranja šole v naravi, pohodništva in drugih oblik razširjenega programa
ter načinu uveljavljanja dodelitve sredstev.
4. člen
(komisija za dodeljevanje sredstev)
Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec ter dva
strokovna delavca šole.
5. člen
(oddaja vlog)
Šolska svetovalna služba sprejema vloge na predpisanem obrazcu vsaj 1 mesec
pred začetkom šole v naravi, pohodništva in drugih oblik razširjenega programa.
Starši lahko vlogi priložijo veljavno odločbo o otroškem dodatku oz. druga
potrebna dokazila. 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 se vloga ne upošteva.
Komisija odloča o vlogah in o svojih odločitvah obvesti ravnatelja šole. Ravnatelj
s sklepom o subvencioniranju obvesti starše.
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3. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM
6. člen
(kriteriji za subvencioniranje)
Pri dodeljevanju sredstev za subvencioniranje velja naslednja lestvica :
Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od NETO
povprečne plače v RS
do 30 %
nad 30 % do 42 %
nad 42 % do 53 %

%
subvencije
100%
50%
25%

Šola si pridržuje pravico, da te lestvice ne upošteva v primeru:
-

če je število prosilcev večje, kot je sredstev,
bolezen v družini,
brezposelnost staršev,
dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini
( zasvojenost, smrt v družini...)
v drugih izrednih primerih, ko je to potrebno
( mnenje šolske svetovalne službe, razrednika oz. vodstva šole )

4. VARSTVO PRAVIC
7. člen
( pritožba)
Starši učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 8 dni po prejemu sklepa o
subvencioniranju. O pritožbi odloča 5 članska pritožbena komisija, ki jo določi
ravnatelj.
5. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme svet zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše.
Pravilnik se začne uporabljati od šolskega leta 2015/16 dalje.

Sprejeto na Svetu zavoda : 30.9.2015

Predsednica Sveta zavoda:
Olga Žvikart
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