Na podlagi 14. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in
61/09), je Svet zavoda Osnovne šole Deskle, na seji 30. 9. 2021 sprejel
PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI
I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,
podrobnejše kriterije in višino subvencije.
2. člen
Šola v skladu z določili tega pravilnika subvencionira učencem šolo v naravi v okviru
razpoložljivih sredstev (namenska sredstva ministrstva).
3. člen
Učencem se subvencionira šola v naravi znotraj razpoložljivih sredstev. Sredstva za
subvencioniranje šole v naravi so vezana na razred, za katerega ministrstvo zagotovi
sofinanciranje šole v naravi.
Ministrstvo zagotavlja namenska sredstva za subvencioniranje ene šole v naravi vsaki
generaciji.
OŠ Deskle ta sredstva namenja šoli v naravi s tečajem plavanja, ki jo izvaja praviloma za učence
5. razreda.
V kolikor se šola v naravi v 5. razredu ne izvede, se tej generaciji subvencionira prva naslednja
šola v naravi.
II. Postopek za dodelitev sredstev učencem
4. člen
Z možnostjo subvencioniranja šole v naravi, načinu uveljavljanja ter rokom za oddajo vlog šola
seznani starše na roditeljskem sestanku in preko spletne strani šole.
Izjemoma lahko starši vložijo zahtevek za subvencioniranje po določenem roku, vendar pred
izvedbo šole v naravi, za katero vlagajo prošnjo za subvencijo.
Razlog za izjemno vlogo je nepredvidena/nenadna sprememba statusa družine (izguba
prihodkov, smrt, nesreča, ki vpliva na materialno stanje v družini).
5. člen
Starši vložijo zahtevek za uveljavitev pravice do subvencionirane šole v naravi z izpolnitvijo
posebnega obrazca, ki je priloga tega pravilnika.

Vlogo za subvencioniranje šole v naravi s prilogami se odda v navedenem roku svetovalni
delavki šole ali pošlje po pošti na naslov OŠ Deskle, Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle s
pripisom »Subvencioniranje šole v naravi«.
6. člen
O vlogi odloča ravnatelj šole ali od njega pisno pooblaščena oseba (v postopku pred izdajo
odločbe).
Pred odločanjem lahko ravnatelj pozove vložnika, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.
Ravnatelj ali pooblaščena oseba na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za
subvencioniranje šole v naravi oceni vlogo staršev ter odloči o upravičenosti učenca do višine
subvencioniranja šole v naravi.
Šola staršem vroči odločbo ravnatelja z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti
učenca do subvencioniranja šole v naravi.
Višina pomoči učencem se dodeli glede na število upravičencev in obseg razpoložljivih
sredstev.
III. Kriteriji za dodelitev subvencije
7. člen
Za učenca, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačati prispevka za šolo v naravi,
šola pri določitvi višine dodelitve sredstev upošteva zlasti naslednje kriterije:
1. Uvrstitev družine v dohodkovni razred
Uvrstitev se ugotavlja z odločbo (prva stran in podatek o uvrstitvi), izdano s strani
centra za socialno delo.
2. Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu
Upravičenost do denarne socialne pomoči je razvidna iz odločbe, ki jo izda pristojni
center za socialno delo.
3. Brezposelnost
Ugotavlja se na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
Brezposelnost se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje, lahko dokazuje na druge načine (z lastno izjavo).
4. Enostarševska družina
Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev
umrl ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev
dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje.
5. Specifične situacije v družini
Dolgotrajnejši socialni problemi – oceni se socialno stanje v družini na podlagi
izdanega mnenja pristojnega centra za socialno delo.

Dolgotrajna bolezen v družini (starši in/ali otroci) – oceni se na podlagi potrdila o
zdravstvenem stanju, ki ga izda osebni zdravnik ali zdravniška komisija.
Druge specifike v družini – trenutna materialna stiska zaradi nenadne spremembe
okoliščin (npr. več otrok v isti generaciji, požar, poplava, prometna nesreča ipd.)
Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi se priložijo naslednji dokumenti:


fotokopija zadnje odločbe Centra za socialno delo, iz katere je razvidna uvrstitev
družine v dohodkovni razred



fotokopija zadnje odločbe Centra za socialno delo o prejemanju socialne pomoči,



fotokopija potrdila o brezposelnosti ali izjava starša o brezposelnosti



potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške
komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini.



pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani CSD
8. člen
Kriterij

Lestvica

Št. točk

1. dohodkovni razred

5

2. dohodkovni razred

4

3. dohodkovni razred

3

4. dohodkovni razred

2

5. dohodkovni razred

1

da

1

oba

2

eden

1

Enostarševska družina

da

1

Specifična situacija v družini

po strokovni presoji

1

Uvrstitev družine v dohodkovni razred

Prejemanje socialne denarne pomoči
Brezposelnost staršev oz. skrbnikov

Vrednost točke se v posameznem šolskem letu izračuna tako, da se število vseh točk, ki jih
prejmejo prosilci, deli z zneskom MIZŠ za subvencioniranje šole v naravi.
IV. Varstvo pravic
9. člen
Starši ali zakoniti skrbniki učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 15 (petnajst) dni po
prejemu odločbe v zvezi z višino subvencije ali zavrnitvi vloge za subvencijo za šolo v naravi.

O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča
petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik sveta šole izmed imenovanih članov
pritožbene komisije.
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi
člani komisije.
V. Prehodne in končne določbe
10. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik, ki je stopil v veljavo 30. 9. 2009.
Ta pravila pričnejo veljati z dnem javne objave in se uporabljajo od 1. 10. 2021 dalje.
mag. Andreja Jeklin
predsednica sveta zavoda
Številka: 007-1/2021/3
Deskle, 30. 9. 2021
Priloge:
- Obrazec: Vloga za subvencioniranje šole v naravi

