OŠ Pirniče
Na podlagi 9. člena in v skladu s 12.,13., 14., 15. in 16.členom Pravilnika o financiranju šole v
naravi (Ur. l. RS št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004 in Ur.l. RS št.70 ,z dne 11.7.2008) je Svet osnovne
šole Pirniče na _. seji dne 29.09.2008 . 6. 2004, potem ko je Svet staršev v osnutku tega pravilnika
oblikoval mnenje na seji dne, 25.09.2008
sprejel naslednji
PRAVILNIK
O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN POSTOPKU ZA DODELITEV SREDSTEV
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 določajo 13., 14., 15. in 16. člen Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. l. RS št.
61/2004 z dne 4. 6. 2004 in Ur.l. RS št.70 ,z dne 11.7.2008) in določa postopek za ugotovitev
upravičenosti do subvencioniranja šole v naravi.
2. člen
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se dodelijo učencem, ki zaradi socialnega položaja ne
zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
II. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM
3. člen
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencu 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
Podrobnejši kriteriji (v skladu s 14. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi), ki jih
obravnava svet staršev in sprejme svet šole:
če gre za enoroditeljsko družino z enim, dvema, tremi ali več otroki,
če je v družini več šoloobveznih otrok,
če se v tekočem koledarskem letu šole v naravi udeleži več otrok iste družine,
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če so v družini težje bolezni (telesne, psihosomatske, duševne),
če starši niso sposobni za pridobitno delo,
če so starši 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 gre za rejence iz rejniške družine,
če zaposleni člani družine ne dobivajo rednega zaslužka (statusne spremembe delodajalca),
če je enemu o staršev prenehalo delovno razmerje,
socialna indikacija (alkoholizem, zasvojenost z drugimi substancami),
družinski dohodki za malenkost presegajo cenzus za dodelitev socialne pomoči,
v primeru, če za otroka skrbijo stari starši z nizkimi dohodki,
družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialnovarstvenih pomoči.

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
5. člen
O upravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi in o višini subvencije se odloča v skladu
s 60.a, 60 b in 60 c členom Zakona o OŠ (Ur.l. RS, št. 81/06-uradno prečiščeno besedilo, in
102/07.
6. člen
Šola v šolski publikaciji in na šolski spletni strani seznani starše o možnosti subvencioniranja
šole v naravi in o načinu uveljavljanja dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi.
7. člen
Ravnateljica imenuje Komisijo, ki pregleda pravočasno prispele vloge in pripravi spisek
upravičenih učencev do subvencionirane šole v naravi ter o tem obvesti ravnateljico.
8. člen
Starši izpolnijo vlogo in jo naslovijo na šolo v 30.dneh po predstavitvi šole v naravi.
Vlogi priložijo:
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- odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem
varstvu,
- odločbo o otroškem dodatku za tekoče leto,
- druga dokazila, s katerim 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 na podlagi Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja in Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, ki so
potrebni za izbiro upravičencev.

IV. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo ko ga sprejme Svet šole, uporabljati pa se začne od 1. 10. 2008 dalje.

Predsednica Sveta šole:
Bojana GLAVAN

3

