OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR

Datum: 11. 11. 2016
Spoštovani starši!
Šolski sklad je tudi letos odobril sredstva za subvencioniranje šole v naravi za učence 6. razreda,
ki izhajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem. Šola pri dodelitvi sredstev
upošteva kriterije, ki jih določa 13. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št.
61/ 2004, 70/2008 in 61/2009):
- višina dohodkov na družinskega člana (razvidna iz fotokopije odločbe o otroškem dodatku;
spodbujamo, da oddajo vlogo predvsem družine, ki imajo neto dohodek na družinskega
člana do 40 %),
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
- višina otroških dodatkov,
- brezposelnost staršev,
- dolgotrajna bolezen v družini,
- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini (starši opišejo v vlogi).
Šola pri dodelitvi sredstev upošteva tudi kriterije, navedene v Pravilniku o podrobnejših kriterijih
za dodelitev sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi (Svet zavoda OŠ Matije Valjavca
Preddvor, dne 30. 9. 2004):
- v družini so težje bolezni: telesne, psihosomatske, duševne,
- socialna indikacija v družini: alkoholizem, zasvojenosti z drugimi substancami …,
- izjemne okoliščine - višja sila: požar, vihar, poplava …,
- smrt v družini, ki ima za posledico slabše premoženjsko stanje (do ureditve pokojnine),
- starša sta v ločitvenem postopku (do ureditve preživnine),
- zaposleni člani družine ne dobivajo rednega zaslužka: enemu od staršev je prenehalo
delovno razmerje in to še ni razvidno iz zadnje odločbe o otroškem dodatku, statusne
spremembe delodajalca in drugi razlogi.
Vloga je na drugi strani lista. Starši jo prejmejo po el. pošti, pri razredniku, v pisarni socialne
delavke ali na spletnih straneh šole. K vlogi morajo priložiti fotokopijo zadnje odločbe CSD o
otroškem dodatku. Komisija za vodenje postopka za subvencioniranje šole v naravi pri
obravnavi vloge upošteva tudi druga dokazila, s katerimi starši izkazujejo dejstva, navedena v
zgornjih alinejah. Starši lahko v vlogi opišejo tudi ostale dejavnike, ki vplivajo na socialnoekonomski položaj družine. Na drugi strani lista opozarjamo na novost, ki je povezana z
Zakonom o dohodnini. Vlagatelj (oče/mati/skrbnik) vlogo pošlje na šolo (naslovi na socialno
delavko), jo osebno odda v pisarni socialne delavke ali jo posreduje po svojem otroku. Rok za
oddajo vloge je ponedeljek, 21. november 2016.
V kolikor bi se v kateri od družin poslabšal socialno-ekonomski položaj (npr. izguba službe, težja
bolezen, starša v ločitvenem postopku …), lahko starši vlogo oddajo tudi naknadno.
S spoštovanjem
svetovalna delavka
Erna Meglič

ravnateljica
mag. Tea Dolinar
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VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI - 6. razred

Ime in priimek vlagatelja: ….….……..…..……..…….…...….... Št. gsm/tel.: ….…….…..…...….…
Naslov vlagatelja: …………………………………………………………………………………………..
Vlogo vlagam na OŠ Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, za
subvencioniranje šole v naravi za otroka:
ime in priimek otroka: ……………..……………………….….…..……., razred: ………….…………
Število otrok iz družine, ki se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili šol v naravi: ………..…….
Vlogi prilagam:
a) fotokopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku (vse strani)
b) druga dokazila (vpišite): ….….……………..…..……..…….….....................................................…....
………………….…………………………………………………..……...……………………………….…

Opis ostalih dejavnikov (dolgotrajna bolezen, podjetje ne izplačuje plač, višja sila, socialna
indikacija v družini, starša sta v ločitvenem postopku …):
…………………………………………………………………………..………………………………….…
…………………………………………………………………………….…………….………………….…
…………………………………………………………………………..………………………………….…
…………………………………………………………………………….…………….………………….…
…………………………………………………………………………..………………………………….…
…………………………………………………………………………….…………….………………….…
…………………………………………………………………………….…………….………………….…
…………………………………………………………………………….…………….………………….…

NOVOST
Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 108. členu določa najvišji znesek, ki se ne šteje v davčno osnovo
in znaša 84 evrov na leto (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) za posameznega otroka. Ob tem pa je
potrebno upoštevati tudi, da posamična vrednost subvencije ne sme presegati 42 evrov.
V primeru upravičenosti bomo učencem dva obroka po 42 evrov razporedili konec leta 2016 in
druga dva v letu 2017.
IZJAVA: Izjavljam, da se strinjam z načinom pridobivanja podatkov in da sem obenem seznanjen/a z namenom, za katerega se ti podatki pridobivajo in hranijo.

Kraj in datum: …………………………………..……
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Podpis staršev: ………..……..……...………

