
OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 

VIDEM 17 

  1262 DOL PRI LJUBLJANI 

telefon: 01 564 70 67, faks: 01 564 73 07, E-naslov: osjm.dol@guest.arnes.si 

 

ZAPISNIK 1. SEJE KOMISIJE ZA VODENJE POSTOPKA ZA 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 
 

 

 

Datum:  14.10.2014 

Ura:   13.30-14.30 

Kraj:  kabinet 1 , MŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani 

 

 

Prisotni: Milva Bevc, Marinka Pivk, Darja Moder Urbanč 

 

 

Dnevni red:  
 

1. Seznanitev članic komisije s potekom dela na področju subvencioniranja šol v 

naravi v šolskem letu 2013/2014. 

2. Določitev vodje in članov Komisije za vodenje postopka za subvencioniranje šole 

v naravi v šolskem letu 2014/2015. 

3. Seznanitev članic komisije z zneskom iz šolskega sklada, namenjenega za socialno 

ogrožene družine v šolskem letu 2014/2015. 

4. Določitev kriterijev za subvencioniranje šole v naravi v šolskem letu 2014/2015. 

5. Določitev datuma naslednje seje. 

6. Razno. 

 

 

Ad 1) 

 
V šolskem letu 2013/2014 se je komisija za vodenje postopka za subvencioniranje šole v 

naravi, katere članice smo Milva Bevc, Marinka Pivk in Mateja Grčar, v šolskem letu 

2013/2014 sestala štirikrat. V času porodniškega dopusta (maj 2014) do njene vrnitve delo 

Mateje Grčar prevzame Darja Moder Urbanč. 

V mesecu septembru 2013 je bila izvedena poletna šola v naravi tako za 5. razred MŠ Janka 

Modra in PŠ Dolsko kot tudi na novo za 4. razred OŠ. V ta namen je bilo porabljenih 2234,38 

eurov. Od tega je za poletno šolo v naravi Ministrstvo za šolstvo in šport v šolskem letu 

2013/2014 za 4. in 5. razred namenilo 960,15 eurov. S strani šolskega sklada je bilo 

porabljenih 1274,23 eurov sredstev za 35 učencev. 

V šolskem letu 2013/2014 so bila porabljena še naslednja sredstva za subvencioniranje 

naslednjih šol v naravi razredom MŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, PŠ Dolsko in PŠ 

Senožeti: 
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Razred Znesek (euro) Število učencev 

Šolsko leto 2013/2014 Šolski sklad/ Donacije Sredstva MŠŠ  

6. razred (MŠ Dol) 2554,01 0 27 

7. razred (MŠ Dol) 620 0 13 

2. razred (Dol) 380 0 8 

2. razred (MŠ Dol + PŠ Dolsko/ 

Senožeti) 
380+335,88= 715,88 0 8+5=13 

 

Pri porazdelitvi sredstev so se upoštevali kriteriji iz Pravilnika o subvencioniranju šole v 

naravi OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani, ter kriteriji, ki jih je komisija soglasno sprejela 

23.10.2012. 

Poleg subvencioniranja šol v naravi in TŽVN, so se subvencionirale tudi druge dejavnosti, 

za katere se je v šolskem letu 2013/2014 iz šolskega sklada porabilo 480,08 eura. 

Vikend za nadarjene…230 eurov (4 učenci) 

Alternativni športni dan ….126,58 eurov (8 učencev) 

Plesni tečaj…36 eurov (1 učenec) 

Plavalni tečaj….87,50 eurov (4 učenci) 

Skupaj se je v šolskem letu 2013/2014 za šole v naravi, TŽVN in druge dejavnosti 

porabilo 5664,20    eurov iz šolskega sklada. 

V času uradnih ur, torek od 17.00 do 18.00 in četrtek 8.30 do 11.30, so se lahko starši tudi 

osebno oglasili ali dobili informacije po telefonu glede subvencioniranja šol v naravi, 

prehrane ter drugih dejavnosti. 

 

Ad 2) 
 

Tudi v šolskem letu 2014/2015 je vodja komisije za vodenje postopka za subvencioniranje 

šole v naravi Darja Moder Urbanč, do vrnitve Mateje Grčar, članici pa sta Milva Bevc in 

Marinka Pivk.  
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Ad 3) 
 

Članice se seznani z zneskom iz šolskega sklada, namenjenega za socialno ogrožene otroke 

(Priloga 1). 

 

Ad 4) 
 

Glede na predvideni znesek, namenjen za subvencioniranje šole v naravi v šolskem letu 

2014/2015 in ob upoštevanju kriterijev iz 4. člena Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi 

zavoda Janka Modra, se določijo naslednji kriteriji: 

 0 – 3 skupnih točk se subvencionira znesek v višini 5 €. 

 4 – 7 skupnih točk se subvencionira znesek v višini 20 €. 

 8 – 12 skupnih točk se subvencionira znesek v višini 35 €. 

 13 – 16 skupnih točk se subvencionira znesek v višini 50 €. 

 17 – 20 skupnih točk se subvencionira znesek v višini 70 €. 

 21 – ali več skupnih točk se subvencionira znesek v višini 80 €. ali več. 

 Učencem v rejniški družini in azilantom pripada znesek v višini 35 €. 

 V primeru, da povprečni mesečni dohodek na osebo predstavlja 75% ali več neto 

povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS, se subvencionira minimalni znesek, 

to je 5 €. 

 Zimska šola v naravi se v šolskem letu 2014/2015 subvencionira v dvakratnem znesku 

dodeljene subvencije glede na kriterije. 

 

Kriteriji so soglasno sprejeti s strani vseh članic komisije. 

 

Ad 5) 
 

Datum naslednje seje komisije za vodenje postopka za subvencioniranje šole v naravi bo 

predvidoma v mesecu decembru. 

 

Ad 6) 
Pod točko razno ni bilo ničesar. 

 

 

Strokovni delavki:                Zapisnikarica in vodja: 

Milva Bevc                   Darja Moder Urbanč 

Marinka Pivk 
 

Priloge: - Poročilo o sredstvih šolskega sklada za leto 2013/14 

 


