Na podlagi 13., 14., 15. in 16. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04) je Svet zavoda Osnovne šole »8 talcev«
Logatec, po predhodnem mnenju Sveta staršev Osnovne šole "8 talcev" Logatec, na seji dne 28.09.2004, sprejel naslednji

PRAVILNIK
o subvencioniranju šole v naravi v Osnovni šoli "8 talcev" Logatec
1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določajo kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi v Osnovni
šoli "8 talcev" Logatec, Notranjska cesta 3, 1370 Logatec in Podružnični šoli Laze, Laze 57, 1370 Logatec (v nadaljevanju:
šola).
2. člen
V skladu z določili tega pravilnika šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni
program šole in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.
3. člen
Iz sredstev šole, namenjenih za šolo v naravi, se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje udeležbe šole v naravi za učence, ki
zaradi socialnega položaja le-te ne zmorejo plačati v celoti.
Vsak učenec šole je do subvencioniranja šole v naravi iz sredstev šole, v skladu s kriteriji iz tega pravilnika, upravičen najmanj
enkrat v času njegovega obveznega osnovnošolskega izobraževanja.
4. člen
Obseg sredstev, ki so vsako šolsko leto namenjena za financiranje šole v naravi, se določi v skladu s sklepom o merilih za
zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol, ki ga izda minister, pristojen za šolstvo.
5. člen
Višino prispevka za posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in višino subvencije za posameznega
učenca za subvencioniranje šole v naravi, šola vsako šolsko leto določi glede na vsebino in obseg sredstev za ta namen.
V izjemnih primerih lahko šola na pisni obrazložen predlog šolske svetovalne službe posameznemu učencu v celoti
subvencionira udeležbo v šoli v naravi, v kolikor je zaradi slabega socialnega položaja družine starši oziroma zakoniti zastopnik
učenca ne bi mogli plačati.
6. člen
Šola pri določitvi višine dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva zlasti naslednje kriterije:
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višino dohodkov na družinskega člana,
- višino otroških dodatkov,
- brezposelnost staršev,
- dolgotrajno bolezen v družini,
- dolgotrajnejše socialne probleme in druge posebnosti v družini.
7. člen
Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi na podlagi kriterijev iz 6. člena tega pravilnika določeni
naslednji podrobnejši kriteriji:
1. Denarna socialna pomoč po predpisih o socialnem varstvu:
V primeru, da družina učenca prejema denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, je učenec upravičen vsaj do
50% subvencije za udeležbo v šoli v naravi. Izjemoma na podlagi pisne obrazložitve šolske svetovalne službe je učenec
upravičen do polne subvencije za udeležbo v šoli v naravi. Prejemanje denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi
odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Dohodki družine in socialno stanje se ugotavljata na podlagi dokazil v skladu
s tem pravilnikom.
2. Višina dohodkov na družinskega člana:
Za izračun višine dohodkov na družinskega člana se upošteva povprečni mesečni bruto dohodek na družinskega člana v
zadnjih treh mesecih pred oddajo vloge za subvencioniranje udeležbe šole v naravi. V dohodek družine po tem pravilniku se
vštevajo tudi preživnine do katere so upravičeni družinski člani v višini izvršljivega pravnega naslova in prejete pokojnine.
Preživnina se v dohodek družine ne upošteva le v primeru, ko vložnik zahtevka dokaže, da je upravičenec ne prejema. Do
subvencioniranja udeležbe šole v naravi so upravičeni učenci, pri katerih višina dohodkov na družinskega člana ne presega
osnovnega minimalnega dohodka po predpisih o socialnem varstvu za več kot 30%.
3. Višina otroškega dodatka:

Višina otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo za posamezno leto izda pristojni center za socialno delo. V
dohodek družine se všteva otroški dodatek v primeru, ko iz odločbe izhaja, da dohodek na družinskega člana presega 30%
povprečne plače v letu za katerega se določa otroški dodatek.
4. Brezposelnost staršev:
Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V primeru, da
kateri od brezposelnih staršev prejema denarno nadomestilo za čas brezposelnosti se le-to všteva v dohodek družine.
Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z lastno
izjavo.
5. Dolgotrajna bolezen v družini:
Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda osebni ali imenovani zdravnik. Za
dolgotrajno bolezen se šteje bolezen, ki traja več kot tri mesece. Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev o
dodelitvi in višini subvencije upošteva samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazano bistveni socialni položaj v družini
(brezposlenost, visoki stroški povezani z zdravljenjem, rehabilitacijo, tujo pomočjo ipd.).
6. Dolgotrajnejši socialni problemi in druge posebnosti v družini:
Dolgotrajnejši socialni problemi in druge posebnosti v družini, se ugotavljajo na podlagi pisnega mnenja pristojnega centra za
socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve šolske svetovalne službe. Kot dolgotrajnejši socialni problemi se štejejo
predvsem dolgotrajna brezposelnost staršev, nesreče in podobne okoliščine, samohranilstvo ipd. Dolgotrajnejši socialni
problemi in posebnosti v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in višini subvencije upoštevajo samo v primeru, ko je
zaradi le-teh izkazan bistveno slabši socialni položaj v družini in ko dohodki družine ne presegajo osnovnega minimalnega
dohodka po predpisih o socialnem varstvu za več kot 30%.
Upravičenci morajo izkazati bistveno slabši socialni položaj v družini po vsaj enem kriteriju. Dohodki iz tega člena, ki so podlaga
za odločitev o dodelitvi subvencije za šolo v naravi, se seštevajo.
8. člen
Vlogo za dodelitev subvencije za udeležbo šole v naravi vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca pri šolski svetovalni službi.
Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje udeležbe šole v naravi se zaradi hitrejšega postopka lahko priložijo naslednji
dokumenti:
- potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge,
- potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo, v kolikor je kateri od družinskih članov do preživnine
upravičen,
- odločbo o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v
kolikor družina prejema denarno socialno pomoč,
- odločbo o višini otroškega dodatka izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema otroški
dodatek,
- potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti izdano s strani Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev brezposelna oseba ali izjava starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih
dohodkov, ki bi vplivali na dohodke in socialno stanje družine,
- potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani osebnega ali zdravnika, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini,
- pisno mnenje o socialnem stanju v družini izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši
socialni problem in druge posebnosti v družini.
9. člen
Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in dva strokovna delavca šole.
Komisija na podlagi pisne vloge staršev ali zakonitega zastopnika učenca odloča o upravičenosti do subvencije za udeležbo
šole v naravi in o višini subvencije.
Komisija lahko pozove vložnika, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.
Komisija o vlogah odloča na seji v prisotnosti vseh članov. Komisija se sestane najpozneje en mesec pred predvidenim rokom
za izvedbo šole v naravi.
Na seji komisije se piše zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
- kraj, datum in ura seje,
- prisotni na seji,
- navedba vlagateljev za dodelitev subvencije za udeležbo šole v naravi,
- odločitev komisije o posamezni vlogi, s kratko obrazložitvijo razlogov za odločitev.
10. člen
Šola o odločitvi komisije starše oziroma zakonitega zastopnika učenca pisno obvesti. Obvestilo mora biti obrazloženo.
Na obvestilo o dodelitvi in višini subvencije za udeležbo v šoli v naravi ali o zavrnitvi vloge je možna pritožba na svet zavoda. O
pritožbi svet zavoda odloča v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe. Odločitev sveta zavoda o pritožbi je dokončna.
11. člen

Šola je dolžna najmanj tri mesece pred izvedbo šole v naravi starše učencev, za katere se bo organizirala šola v naravi,
seznaniti z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene šole v naravi ter z
določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi v skladu s Pravilnikom o financiranju šole v naravi.
Šola je dolžna starše učencev, za katere se bo organizirala šola v naravi, seznaniti tudi z višino prispevka učencev za vsako
posamezno izvedbo šole v naravi in jih seznaniti z možnostjo subvencioniranja šole v naravi v skladu s tem pravilnikom.
12. člen
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi v Osnovni šoli "8 talcev" Logatec začne veljati osmi dan po tem, ko ga sprejme svet
zavoda, uporablja pa se od 29.09.2004 dalje.
Pred sprejemom si mora svet zavoda pridobiti pisno mnenje sveta staršev.
13. člen
Ta pravilnik se lahko spremeni samo na način in po postopku, ki je določen za njegov sprejem.
14. člen
Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi v Osnovni šoli "8 talcev" Logatec se objavi na oglasni deski zavoda.
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