PREČIŠČENO BESEDILO
Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur.l.RS, št. 61/04), Pravilnika o
spremembi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur.l.RS, št. 70/08) ter 22. člena Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l.RS, št. 62/2010) je Svet šole OŠ 16. decembra
Mojstrana na sejah, dne 25.9.2008 ter 30.9.2013, sprejel

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi
učencev osnovne šole 16. decembra Mojstrana
I. SREDSTVA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI
1. člen
Šola v naravi v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano obliko vzgojnoizobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v
času pouka ter se izvaja izven prostora šole.
Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni
generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi sredstva
za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati
prispevka za šolo v naravi.
II. POSTOPEK DODELITVE SUBVENCIJE ZA ŠOLO V NARAVI
2. člen
Pogoj za pridobitev subvencije je izpolnjena Vloga za uveljavljanje pravice do
subvencioniranja šole v naravi, ki jo do določenega datuma starši vložijo k šolski svetovalni
delavki. Vlogi je potrebno priložiti kopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku in kopijo
odločbe o dodelitvi denarne socialne pomoči, če jo starši prejemajo.
3. člen
O upravičenosti do subvencioniranja šole v naravi se odloča na osnovi Zakona, ki ureja
splošni upravni postopek na podlagi kriterijev, navedenih v 5. in 6. členu tega pravilnika.
4. člen
Staršem se skladno z Zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločba o subvenciji.

III. KRITERIJI ZA DODELITEV SUBVENCIONCIJE ZA ŠOLO V NARAVI
5. člen
Višina subvencije za šolo v naravi se določi glede na:
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višina dohodkov na družinskega člana,
- višina otroških dodatkov,
- brezposelnost staršev,
- dolgotrajna bolezen v družini,
- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.
6. člen
(podrobnejši kriteriji)
Dodelitev subvencije za šolo v naravi se dodeljuje upoštevajoč gornji člen in dohodkovne
razrede.
Do dodelitve subvencije za šolo v naravi je upravičen otrok, ki izhaja iz družine, katere
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 53 % povprečne plače na
zaposlenega v RS (5. dohodkovni razred).
100% se šola v naravi lahko subvencionira učencem, ki prejemajo najvišji otroški dodatek,
kjer dohodek na družinskega člana ne presega 18 % povprečne plače na zaposlenega v RS (1.
dohodkovni razred) ter učencem, katerih starši prejemajo denarno socialno pomoč.
IV. VARSTVO PRAVIC
7. člen
O pritožbah v zvezi s subvencioniranjem šole v naravi odloča pritožbena komisija.
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