oS ouS,lNA. FLrsA uoer
Solska ul. 10,231I Hode,
616-5580,
E-mail: os-hoce@guest.arnes.si,
Spletna stran: hrtD://www.os-hoce.si
T el.: 021 61 6-5570, Faks: 02/

v

DS: 37 4237 54, MS: 5085853000

-

KRITERIJI
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE

Som vNARAVI

HoEe,30.9. 2019

Na osnovi dolodil Pravilnika o financiranju Sole v naravi (Ur. l- St. 6ll04, 70/08 in 6ll09) je
Svet zavoda dne, 3A.9.zAW sprejel podrobne

KRITERIJE
za dodelitev sredstev za subvencioniranje Sole v naravi

OSNOYNE SOIB DUSA]\{A FLISA HOdE

Splo5ne doloibe
I.

Kriteriji dolodajo postopke za ugotavljanje upravidenosti in podrobnej5e kriterije za dodelitev
poloZaja
sredster za subveniioniranje Sole v naravi, ki je star5ilskrbniki udencev zaradi socialnega
ne zmorejo pladati v celoti.

II.
naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraZevalnega dela, ki sodi
program orrorn" Sole in poteka strnjeno ved dni v dasu pouka izven prostora Sole'

Sola

v

v

razSirjen

proraduna v
Sredstva za subvencioniranje Sole v naravi za 5. razrede, se zagotavliaio iz drZavnega
skladu s sklepom ministra.
Slivnica in
Sredstva za subvencioniranje Sole v naravi pridobljena iz proraduna obdine Hode
subvencije.
drugih virov, se dodelijo po kriterijih upravidenosti do

-

III
Vi5ino prispevka na posame:.lrrcga udenca za vsako posamezno izvedbo Sole v naravi in vi5ino

vsako Solsko leto,
subvencije za posamemega udenca za subvencioniranje Sole v naravi dolodi Sola
glede na vsebino in obseg sredstev zatanarnen.

Kriteriji upraviienosti

do subvencije

Iv

uposteva kriterije iz Pravilnika
Sola pri dodeliwi sredstev za subvencioniranje Sole v naravi udencu
o financiranju Sole v naravi:
socialnem varstvu,
- prejemanje denarne socialne pomoci po predpisih o
- viSina dohodkov na druZinskega dlana'

- viSina otro5kih dodatkov,
- brezposelnost starsev,
- dolgotrajna bolezen v druZini, . .
- dolgotrajnejSi socialni problemi in
- druge specifike v druZini.

v
pri odlodanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje Sole v naravi se na podlagi kriterijev iz IV.
todke upoitevajo naslednji podrobnejSi kriteriji, po katerih so udenci upraviieni do
subvencionirane Sole v naravi:
ViSina dename socialne pomoii po predpisih o socialnem varstvu'
prejemanje denarne socialne pomoii se ugotavlja na podlagi odlodb€, ki
Center za socialno delo.

jo

izda pristojni

2.

Visina otroikega dodatka se ugotavlja na podlagi odloibe, ki jo za posamezno leto lzda
pristojni center za socialno delo.

3.

Udenec

4

5

6

je upraviien do subvencionirane Sole v naravi, deje iz odlodbe o otro5kem. doda&u

razvidno, da povpredni mesedni dohodek na osebo ne presega 376,05 Eura, oziroma
druZina po dohodku uvrsti v 3. dohodkovni razred.

se

Brezposelnost starsev se ugotavlja na podlagi potrdil4 kl ga izdaZavod Republike Slovenije
za zaposlovanje. V primeru, da kateri od brezposelnih star.iev prejema denarno nadomestilo
za das brezposelnosti, se le-to vsteva v dohodek druZine.
Brezposelnost starsev se v primeru, ko starsi niso prijavljeni n aZavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje. dokazuje z lastno izjavo-

Dolgotrajna bolezen v druZini se ugotavlja na podlagi zdravniSkega potrdila" ki ga izda osebni
ali imenovani zdravnik ali zdravniSka komisija.
Dolgotrajna bolezen v druzini se kot podlaga za odloiitev_ o dodeliwi in visini subvencije
upoi,"ru samo v primeru, ko je zaradi bolemi izkazan bistveno slabSi socialni poloiaj
dnrZine (visoki stroSki, povezani z zdravlienjen, rehabilitacij4 tuja pomod ipd')'
DolgotrajnejSi socialni problemi se ugotavljajo na podlagi pisnega mnenja pristojnega centra
,a s6"ialno delo ali na podlagi pisne obrazloZitue Solske svetovalne sluZbe'
in
Dolgotrajnej5i socialni problemi so predvsem dolgotrajna brezposelnost star5ev, nesrede
podobne okoli5dine, samohranilstvo ipd.

Dolgotrajnejsi socialni problemi in druge specifike v druZini se kot podlaga za odloditev

dodelitvi in viSini subvencije upoStevajo samo v primeru, koje zaradi le-teh izkazan bistveno
slabsi socialni polozaj druiine in ko dohodki druZine ne presegajo povpredne mesedne bruto
plade na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece pred oddajo vloge za
subvencioniranje udeleZbe 5ole v naravi.

Med druge specifike v druzini se Stejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez
driavljanitva, druZina z vedjim Stevilom nepreskrbljenih dlanov, smrt v druZini, prometna

7

nesreda, ipd.
Upravidenci morajo izkazati stabsi socialni poloZaj druzine po vsaj enem kriteriju.

Uveljavljanje pravice do subvencije

VI.

Vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje Sole v naravi vloZijo starsi ali zakoniti zastopnik
udenca pri Solski svetovalni sluZbi.
Postop€k dodelitve ali zavrnitve upravidenosti do subvencije

VII.

o

vlogi odloia ravnatelj Sole ali od njega pisno pooblasdena oseba po predhodno pridobljenem

predlogu 5olske svetovalne sluZbe.
naravi in
Ravnatelj na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje sole v
p."Jf"gu Sofri" rrJtorrutn" stuZbe oieni vlogo starsev in odloii o upravidenosti udenca do viSine
subvencioniranja Sole v naravi.

Visina pomo.i udencem bo dodeljena glede na Stevilo upravilencev in obseg sredstev.
Ravnatelj lahko pozove vloZnik4 da dopolni ali dodatno obrazloZi vlogo'
Obve5i-enje

stariev

VIII.

ali neupravidenosti udenca
Sola starsem vroCi odloibo ravnatelja z obrazloZitvijo o upravidenosti
do subvencioniranja Sole v naravi.
Varstvo

pravic

IX.

v roku l5 dni
Starsi ali zakoniti skrbniki udenca lahko podajo pisno pritozbo
v zvezi z vi5ino subvencije ali zavmitvi vloge za subvencijo za Solo v naravi'

po prejemu odlodbe

O pritoZbi v zvezi z uresnidevanjem pravic udenca o vi5ini subvencije ali zavrnitvi vloge odloia
petdlanska pritoZbena komisija, ki jo imenuje predsednica Sveta zavoda izrned imenovanih dlanov
pritoZbene komisije.
Pritoibena komisija odlolazvedino glasov vseh 6lanov. Pri odlodanju morajo biti prisotri vsi ilani
komisije. O pritoZbi odlodi komisija v roku 20 (dvajsetih) dni od dneva prejema pritoZbe.

Uporaba in veljavnost kriterijev

x.

v naravi se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju Sole
v naravi (Ur.l. 6ll04, 70i08 in 61/09).

Ikiteriji o subvencioniranju

Sole

prenehajo veljati kriteriji, sprejeti dne 11. 3-2013Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje Sole v naravi so bili obravnavani na 1. sestanku
Sveta star5ev dne, 30. 9.2019 in dlani so podali pozitivno mnenje.

Z dnem, ko pridnejo veljati ti kriteriji,

Ti kriteriji in postopek pridnejo veljati z dnem sprejema na Svetu zavod4 30. 9. 2019-

Predsednica sveta zavoda;

Hode,30.9.2019

Ylasta Bobovnik
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