PRAVILNIK O DODELJEVANJU SUBVENCIJE ZA ŠOLO V NARAVI
za učence 5. razreda

1. člen
(seznanitev staršev)
V skladu s 16. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (v nadaljevanju: Pravilnik)
mora šola najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi seznaniti starše učencev, za
katere se bo organizirala šola v naravi z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom
sofinanciranja, z višino prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo šole v naravi,
z možnostjo subvencioniranja prispevka učencev za udeležbo v šoli v naravi in rokom,
do katerega morajo starši oziroma skrbniki oddati vlogo za subvencioniranje šole v
naravi.
2. člen
(zagotavljanje sredstev za subvencioniranje šole v naravi)
V skladu z 12. členom Pravilnika se sredstva za subvencioniranje šole v naravi
zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu sklepom ministra. Delež teh sredstev na
posamezno šolo je najmanj 15% in praviloma ne višji od 45% sredstev za
sofinanciranje šole v naravi v skladu z 11. členom pravilnika.
3. člen
(kriteriji za subvencioniranje šole v naravi)
Pri dodeljevanju subvencije posameznemu učencu se upošteva sledeče kriterije:
1. Višina celotne subvencije, ki jo šoli nakaže Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
2. Število vseh veljavnih vlog.
3. Višina otroškega dodatka, ki je razporejen v več dohodkovnih razredov in
prikazuje povprečni mesečni dohodek na osebo - v odstotkih oziroma znesek
otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta - v evrih.

Svetovalna delavka pregleda vloge in popolne ter veljavne vloge razporedi znotraj
dohodkovnih razredov (3. kriterij – glede na otroški dodatek).
Ravnatelj določi višino subvencije za učence iz posameznega dohodkovnega razreda
v sorazmerju z višino celotne subvencije in s številom vseh veljavnih vlog (1. in 2.
kriterij), tako da se subvencija razdeli v celoti.

4. člen
(vloga in dolžnost staršev)
Starši morajo popolne pisne vloge za subvencioniranje oddati na predpisanem obrazcu
(priloga pravilnika) z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do roka, ki je določen na
obrazcu, razredniku ali v pisarno šolske svetovalne službe. Vse priloge so lahko
originalni dokumenti ali kopije le-teh. Starši lahko vlogo oddajo tudi kasneje, če so se
medtem bistveno spremenile socialne razmere v družini.
Šola odloči o subvenciji najkasneje v 30 dneh po preteku roka za oddajo vlog in o tem
obvesti tudi starše.
5. člen
(veljavnost pravilnika)
Pravilnik se uporablja od 5.11. dalje, po sprejetju na korespodenčni sveta zavoda.
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