Svet Osnove šole Veliki Gaber je po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev Osnove šole Veliki
Gaber v skladu z 13. in 14. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št.
61/2004, 70/2008 in 61/2009) sprejel

KRITERIJE ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM ZA
SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Za določanje elementov za določitev cene šole v naravi in prispevka učenca za šolo v naravi,
plačilo strokovnim delavcem, ki izvajajo šolo v naravi ter zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in
subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna se uporablja veljavni Pravilnik o financiranju
šole v naravi.

II. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO SUBVENCIJE
2. člen
(postopek)
O pravici do sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov
za materialne stroške šole v naravi, se odloča po pravilih upravnega postopka.

3. člen
(vloga)
(1) Vlogo se odda pisno na obrazcu, ki je priloga tega dokumenta ali ustno na zapisnik.
(2) Obrazec »Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi« se dobi v tajništvu
šole, pri šolski svetovalni službi in na spletni strani šole.

4. člen
(pritožba)
Na odločbo v zvezi z dodeljevanjem subvencije za šolo v naravi je možna pritožba na Pritožbeno
komisijo Osnove šole Veliki Gaber v roku 15 dni od vročitve odločbe.
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III. PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ŠOLO V NARAVI
5. člen
1.

Kriterij
Prejemanje denarne socialne pomoči

2.

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % (upoštevan
dohodek na družinskega člana v % povprečne plače v
RS v preteklem letu – po lestvici CSD)

3.

Brezposelnost staršev oz. skrbnikov

4.

Število nepreskrbljenih otrok v družini

5.

Specifična situacija v družini (bolezni, soc. problemi…)

Lestvica
da
do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 64 %
obeh
enega
1
2
3
4 ali več
po strokovni presoji

Št. točk
3
20
18
16
11
7
2
2
1
1
2
3
4
0-20

6. člen
(seznam kandidatov)
Oseba, ki vodi postopek, skupaj z ravnateljem pripravi seznam kandidatov na podlagi prejšnjega
člena. Kandidate razvrstita v lestvico od največ do najmanj točk. Glede 6. točke prejšnjega člena je
dodelitev točk prepuščena ravnatelju glede na dokumentacijo, priloženo vlogi.
7. člen
(ugotavljanje dejstev)
(1) Upravičenost do denarne socialne pomoči je razvidna iz odločbe, ki jo izda pristojni Center za
socialno delo.
(2) Dohodek na družinskega člana se ugotavlja z odločbo o višini otroškega dodatka, izdano s
strani Centra za socialno delo.
(3) Brezposelnost se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje.
(4) Glede dolgotrajnejših socialnih problemov in druge specifike v družini, se oceni pisno mnenje o
socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega Centra za socialno delo.
(5) Glede dolgotrajne bolezni v družini se oceni potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani
osebnega zdravnika ali zdravniške komisije.
(6) Končno oceno o doseženih točkah iz 4. in 5. odstavka tega člena poda ravnatelj, ki se lahko
predhodno posvetuje s šolsko svetovalno službo in razrednikom.
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8. člen
(dodeljevanje sredstev)
Ravnatelji ali pooblaščena oseba za vodenje postopka v skladu s kriteriji sešteje točke za vsakega
učenca in razvrsti upravičence v lestvico od največjega do najmanjšega števila točk. Šola prejeta
sredstva razdeli tako, da najbolj socialno ogroženim učencem dodeli najvišje subvencije, za ostale
pa v okviru razpoložljivih sredstev odloči o nižji subvenciji ali subvencije ne dodeli. Višina in število
dodeljenih subvencij je odvisna od števila upravičencev in obsega sredstev.
IV. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ti kriteriji pričnejo veljati z dnem sprejetja na seji sveta zavoda.

Sprejeto na seji Sveta zavoda, dne 30. 9. 2015

Predsednik/-ica sveta zavoda:
Jani Strnad
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