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Na podlagi Pravilnika o financiranju Sole v naravi (Ur.l. RS 5t. 61, 04.06.2004\ Svet OS Brusnice
po{uje

PRAVILNIK O PODROBNEJSIH KRITERIJIH
IN POSTOPKU SUBVENCIOIIIRANJA SOT,N V NARAVI V

oS nnudxrcn

. l. dlen

Ta pravilnik ureja podrobnej5e kriterije in postopek subvencioniranja Sole v naravi v OS Brusnice.

. z. 8len

V skladu z dolodili tega pravilnika Sola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraZevalnega
dela, ki sodi v raz5irjen program Sole in poteka strnjeno ved dni v dasu pouka ter se izvaja izven
prostora Sole.

i. dl"n

Iz drLavnega proraduna se eni generaciji letno zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje za
. udence, ki zaradi socialnega poloLaja ne zmorejo v celoti pladati prispevka za Solo v naravi.

4. dlen

Obseg sredstev, ki so vsako Solsko leto namenjenazafrnanciranje Sole v naravi, se dolodi v skladu s
sklepom o merilih za zagotavljanje sredstev zakritje materialnih stro5kov osnovnih 5ol, ki ga izda
minister, pristojen zavzgojo inizobraLevanje, za Solsko leto.

5. dlen

Vi5ina prispevka zaposamerrega udenca za vsako posamezno izvedbo Sole v naravi in vi5ino
subvencije zaposameznega udenca za subvencioniranje Sole v naravi, Sola vsako leto dolodi glede na
vsebino in obseg sredstev zatanamen.

6. dlen
(kriteriji in vi5ina subvencije Sole v naravi)

Na osnovi 13. dlena Pravilnika o financiranju Sole v naravi svet Sole dolodi podrobnej5e kriterije in
postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje Sole v naravi, po predhodni
pridobitvi mnenja sveta star5ev.

Pri dodeljevanju sredstev za subvencioniranje je priporodljivo, da se komisija drZi naslednje lestvice:

(Lestvica se usklajuje z lestvico vi5ine otro5kega dodatka.)

Sola si pridrZuje pravico, da te lestvice ne upo5teva, deje Stevilo prosilcev vedje, kotje sredstev ali de
se denarna sredstva ne porabijo in:

o de druLina prejema denarno socialno pomod po predpisih o socialnem varstvu
Prejemanje denarne socialne pomodi se ugotavlja na podlagi odlodbe, ki jo izda pristojni

Dohodek na druZinskega ilana v %o glede na popreino bruto
plaio na zaposlenega v preteklem koledarskem letu v Sloveniii

%o plaiila
startev

Do l5%o (I. razred) brezpladno
Nad 15% do 35Yo (II. do fV. razred) 50Yo plal a
Nad 35% do 45%o (od V. razreda naprei) 75%o olaE la



center za socialno delo.

o db je v druZini brezposelnost starSev

Brezposelnost star5ev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje. V primeru, da kateri od brezposelnih starsev prejema denarno nadomestilo za

das brezposelnosti, se le-to v$teva v dohodek druZine.

Brezposelnost star5ev se v primeru, ko star5i niso prijavljeni na Zavodt Republike Slovenije

zazaposlovanje, dokazuje z lastno izlavo.

. de je dolgotrajna bolezen v druZini
Dolgotrajna bolezen v druZini se ugotavljb na podlagi zdravni5kega potrdila, ki ga izda osebni

ali imenovani zdiavnik ali zdravni5ka komisija.
Dolgotrajna bolezen v druZini se kot podlaga za odloditev o dodelitvi in vi5ini subvencije

upo5teva:samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazano bistveno slab5i socialni poloZaj

druZine (visoki stro5ki povezani zzdraulJenJem, rehabilitac'$a,tnjapomod ipd.).

o de se pojavljajo dolgotrajnejSi socialni problemi in druge specifike v druZini
Dolgotrajnej5i socialni problemi se ugotavljajo na podlagi pisnega mnenja pristojnega centra

za socialno delo ali napodlagi pisne obrazloLitve Solske svetovalne sluZbe.

Dolgotrajnej5i socialni problemi so predvsem dolgotrajna brezposelnost star5ev,

samohranilstvo, nesrede in podobne okoli5dine. Dolgotrajnej5i socialni problemi in druge

specifike v druZini se kot podlaga za odloditev o dodelitvi in vi5ini subvencije upo5tevajo

samo v primeru, ko je zaradi le-teh izkazan bistveno slab5i socialni poloZaj dmZine in ko
dohodki druZine ne presegajo povpredne mesedne bruto plade na zaposleno osebo v Republiki
Sloveniji zazdnje tri mesece pred oddajo vloge za subvencioniranje udeleZbe Sole v naravi.

Druge specifike v druZini se Stejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez driavljanstva,
druZina z vedjim Stevilom nepreskrbljenih, smrt v druZini, prometna nesreda, ipd.

Upravidenci morajo izkazati slab5i socialni poloZaj druZine po vsaj enem kriteriju. Dohodki iztega
dlena, ki so podlaga za odloditev o dodelitvi subvencije za Solo v naravi, se seStevajo.

7. dlen
(primanjkljaj oz. preseZek sredstev)

Komisija za dodelitev sredstev za subvencionirano Solo v naravi lahko v primeru, da je upravidencev

ved, kot imamo sredstev, spremeni kriterije tako, da pladajo polno ceno tisti, ki so najbliZje meji za

vi5ji odstotek pladila star5ev. V primeru preseZka denarnih sredstev, lahko komisija na osnovi

podatkov razrednikov dolodenemu udencu dodeli tudi vi5ji odstotek sredstev, ki bi ga bil udenec sicer

upraviden.

8. dlen
(postopek)

Ravnatelj Sole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo Solski svetovalni delavec in najmanj dva strokovna

delavca Sole.

Star5i izpolnijo Vlogo za dodelitev subvencioniranja Sole v naravi, podpi5ejo izjavo, s katero

dovoljujejo zbiranje podatkov zanamen dodelitev subvencioniranja Sole v naravi ter priloZijo priloge:

fotokopijo Odlodbe o otro5kem dodatku in Odlodbe o denami socialni pomodi,

Potrdilo o brezposelnosti star5ev ali druga potrdila, ki so navedena v 6. dlenu Pravilnika.
Vlogo star5i dobijo pri razredniku, Solski svetovalni delavki in na spletni strani Sole.



t
Komisija o vlogah odloda na seji v prisotnosti vseh dlanov. Komisija se sestane najponejeen mesec
pred predvidenim rokom zaizvedbo Sole v naravi.

Komisija na podlagi pisne vloge stariev ali zakonitega zastopnika udenca odlodi o upravidenosti do
subvencioniranja Sole v naravi in o vi5ini subvencije.

Komisija lahko pozove vloZnika, da dopolni ali dodatno obrazloLivlogo.

Sola o odloditvi komisije star5e oziroma zakonitega zastopnika udenca pisno obvesti. Na obvestilo o
dodelitvi in vi5ini subvencije za udelelbo v Soli v naravi ali o zavrnitvi vloge je moZna pritoLba na
svet zavoda. o pritoZbi svet zavoda odloda 30 dni od dneva prejema pritoZbe.

Odloditev sveta zavoda o pritoZbi je dokondna.

9. dlen
(seznanitev star5ev) !

Sola v Solski publikaciji starse sezrani o moZnosti subvencioniranja Sole v naravi in postopku
dodeljevanja.

Sola je dolina najmanj tri mesece pred izvedbo Sole v naravi star5e udencev, za katere se bo
organizirala Sola v naravi, seznaniti z vsebino posamezle Sole v naravi, z nadinom financiranja in z
elementi za doloditev cene Sole v naravi ter z doloditvijo prispevka udenca za Solo v naravi v skladu s
Pravilnikom o financiranju Sole v naravi.

Sola mora star5e seznaniti tudi z viSino prispevka udencev za vsako posamezlo izvedbo Sole v naravi
in jih sezraniti z moZnostjo subvencioniranja Sole v naravi.

10. dlen
(velj avnost pravilnika)

Ta pravilnik zalne veljati dan po potrditvi na svetu Sole, to je od 1 . 6. 201 1 .

Brusnice, 3I.5.2011

Predsednik sveta Sole: 6*o'nnA

fu,a. tnr.rD


