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PRAVILA O FINANCIRANJU BIVANJA V NARAVI
V OE VRTEC
I SPLOŠNE DOLOČBE
1. ČLEN
(VSEBINA PRAVILNIKA)
Ta pravila določajo elemente za določitev cene bivanja v naravi in prispevka otroka
za bivanje v naravi, plačilo strokovnim delavcem, ki izvajajo bivanje v naravi, ter
pravila in kriterije za subvencioniranje bivanja v naravi.
2. ČLEN
(BIVANJE V NARAVI)
Bivanje v naravi pomeni organizirano obliko nadstandardnih obogatitvenih dejavnosti.
Poteka lahko strnjeno več dni ter se izvaja izven prostora vrtca.

II ELEMENTI ZA DOLOČITEV CENE BIVANJA V NARAVI
3. ČLEN
(CENA ŠOLE V NARAVI)
Cena bivanja vključuje stroške otroka in stroške strokovnih delavcev.
4. ČLEN
(STROŠKI OTROKA)
Stroški otroka lahko vključujejo le dejanske stroške:
- bivanja,
- smučarskih vozovnic,
- vstopnin,
- prevoza.
V stroške bivanja so po teh pravilih vključeni stročki prehrane in prenočišča.
5. ČLEN
(STROŠKI STROKOVNIH DELAVCEV)
Stroški strokovnih delavcev lahko vključujejo le dejanske stroške:
- bivanja,
- smučarskih vozovnic,
- vstopnin,
- plačila dežurstva in stalne pripravljenosti,
- plačila terenskega dodatka,
- plačila zunanjim sodelavcem.
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III ELEMENTI ZA DOLOČITEV PRISPEVKA OTROKA
6. ČLEN
(PRISPEVEK OTROKA)
Prispevek otroka za bivanje v naravi določi vrtec.
V prispevku otroka za bivanje v naravi so lahko poleg stroškov otroka v skladu s 4.
členom teh pravil vključeni tudi dejanski stroški strokovnih delavcev v skladu s 5.
členom tega pravilnika.
7. ČLEN
(ZNIŽANJE PRISPEVKA)
Prispevek na posameznega otroka se lahko zniža za sredstva, ki jih prispevajo za ta
namen občine, za sredstva donacij, prispevkov sponzorjev, za sredstva iz šolskega
sklada za ta namen in druga sredstva.
8. ČLEN
(KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV OTROKOM)
Upravičenost do subvencije ugotavlja Komisija za subvencioniranje, ki jo imenuje
ravnatelj in jo sestavljajo predstavnik sveta staršev in dve strokovni delavki vrtca.
Višino subvencije za bivanje v naravi določi Komisija za subvencioniranje glede na
razpoložljiva sredstva, ki so odvisna od števila vlog staršev, finančnih sredstev
sklada, morebitnega prispevka občin, sponzorjev.
Tabela razdeljevanja subvencij:
I.
največ do 80 % cene bivanja
II.
največ do 70 % cene bivanja
III.
največ do 60 % cene bivanja
IV. največ do 50 % cene bivanja
V.
največ do 40 % cene bivanja
VI. največ do 30 % cene bivanja
VII. največ do 20 % cene bivanja.

9. ČLEN
(POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV OTROKOM
ZA BIVANJE V NARAVI)
Starši vložijo pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za subvencioniranje
bivanja v naravi osebno pomočnici ravnateljice ali priporočeno po pošti na naslov
Osnovna šola Vransko – Tabor, OE VRTEC s pripisom »Subvencije« najmanj 15 dni
pred pričetkom datuma, določenega za bivanje v naravi.
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Komisija za subvencioniranje na podlagi pisne vloge staršev najmanj 5 dni pred
pričetkom datuma, določenega za bivanje v naravi, odloči o upravičenosti otroka do
subvencioniranja bivanja v naravi. Vrtec o odločitvi komisije pisno obvesti starše.
10. ČLEN
(SEZNANITEV STARŠEV)
Vrtec je najmanj en mesec pred izvedbo bivanja v naravi dolžan starše otrok, za
katere se bo organiziralo bivanje, seznaniti z vsebino, z načinom in z elementi za
določitev cene bivanja v naravi ter z določitvijo prispevka otroka za bivanje v naravi v
skladu s temi pravili. Vrtec mora starše seznaniti tudi z višino prispevka otroka za
vsako posamezno izvedbo in jih seznaniti z možnostjo subvencioniranja bivanja v
naravi.

IV. PLAČILO STROKOVNIM DELAVCEM
11. ČLEN
(STROKOVNI DELAVCI ŠOLE)
Strokovnemu delavcu šole, ki izvaja šolo v naravi, pripada:
-

plača za delovni čas v obsegu, kot je določen v njegovi pogodbi o zaposlitvi, v
skladu s predpisi, ki urejajo plače,
plačilo za največ 5 ur dežurstva in stalne pripravljenosti na dan, v skladu s
kolektivno pogodbo,
terenski dodatek v skladu s kolektivno pogodbo.
12. ČLEN
(ZUNANJI SODELAVCI)

Zunanjemu sodelavcu, ki izvaja bivanje v naravi, pripadajo stroški bivanja in plačilo
za opravljeno delo v skladu s prej podpisano pogodbo po veljavnem ceniku MŠŠ.
13. ČLEN
Ta pravilnik prične veljati in se uporabljati z dnem, ko ga sprejme Svet zavoda
Osnovne šole Vransko – Tabor.
Datum: 23. 6. 2009
Številka: 7/09-P

Predsednik sveta zavoda:
Vladimir Reberšek
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