Na podlagi 7. alineje 78. člena ZOFVI (Ur. l. RS, 16/2007) in Okrožnice Ministrstva za šolstvo in
šport, št. 602-5/2007 z dne 28. 6. 2007, je Svet zavoda OŠ Toneta Pavčka na seji dne 24. 9. 2014
sprejel
PRAVILNIK O IZVAJANJU IN FINANCIRANJU BIVANJA OTROK V NARAVI
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. ČLEN
(VSEBINA PRAVILNIKA)
Ta pravilnik določa elemente za določitev cene bivanja otrok v naravi in prispevka otroka za
bivanje v naravi, plačilo strokovnim delavcem, ki izvajajo bivanje otrok 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 med tednom ali vikendom ter se izvaja izven prostora vrtca.
Starši se za bivanje otrok odločijo prostovoljno, z izpolnitvijo in oddajo prijavnice.
Otrokom, katerih starši se ne odločijo za njihovo bivanje v naravi, vrtec zagotovi enakovredne
kakovostne dejavnosti.
II.

ELEMENTI ZA DOLOČITEV CENE BIVANJA VRTCA V NARAVI

3. ČLEN
(CENA BIVANJA V NARAVI)
Cena bivanja v naravi vključuje stroške otrok, stroške strokovnih delavcev in morebitne druge
stroške.
4. ČLEN
(STROŠKI OTROK)
Stroški otrok lahko vključujejo le dejanske stroške:
 bivanja,
 smučarskih vozovnic,
 vstopnin,
 prevoza.
V stroške bivanja so po teh pravilih vključeni stroški 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.

III. ELEMENTI ZA DOLOČITEV CENE NA OTROKA
6. ČLEN
(CENA)
Ceno na otroka za bivanje v naravi določi vrtec.
V ceni na otroka za bivanje v naravi so poleg stroškov otrok v skladu s 4. členom tega
pravilnika vključeni tudi dejanski stroški strokovnih delavcev v skladu s 5. členom tega
pravilnika, in sicer:


Če otroci bivajo v naravi v času delovnih dni, le za čas bivanja nad 9 ur.



Če otroci bivajo v naravi v času vikenda ali praznikov, v celoti.

Stroška kadrovsko ugodnejše sestave strokovnih delavcev do 9 ur dnevno za bivanje otrok v
naravi vrtec ne sme vključiti v strošek otrok.
7. ČLEN
(ZNIŽANJE CENE)
Cena za posameznega otroka se lahko zniža, in sicer:


V celoti za otroke iz socialno ogroženih družin, ki bivanja otrok v naravi ne zmorejo
financirati.



Delno ali v celoti za ostale otroke, ki so upravičeni do znižanja.

8.
ČLEN
(KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV OTROKOM)
Upravičenost do nižje cene ugotavlja Komisija za znižanje cene bivanja otrok v naravi, ki
jo imenuje Svet OŠ Toneta Pavčka in jo sestavljajo:




predstavnik sveta staršev,
svetovalna delavka vrtca,
administrativna delavka, ki pripravlja obračune staršem za plačila vrtca.

Komisija za znižanje cene bivanja otrok v naravi pri svojem delu uporablja Pravila o
kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi.
9. ČLEN
(SEZNANITEV STARŠEV)
Vrtec je najmanj tri mesece pred izvedbo bivanja v naravi dolžan starše otrok, za katere bo
organiziral bivanje, seznaniti z vsebino, načinom in elementi za določitev cene bivanja v
naravi ter z določitvijo cene na otroka za bivanje v naravi v skladu s temi pravili. Vrtec
mora starše seznaniti tudi z možnostjo subvencioniranja bivanja v naravi.

IV. PLAČILO STROKOVNIM DELAVCEM
10. ČLEN
(STROKOVNI DELAVCI ŠOLE)
Strokovnemu delavcu, ki izvaja vrtec 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 v skladu s kolektivno pogodbo za največ 5 ur dežurstva in dela preko
polnega delovnega časa na dan oziroma do 16 ur dežurstva in dela preko
polnega delovnega časa na teden in do 6 ur stalne pripravljenosti na dan,
terenski dodatek v skladu s kolektivno pogodbo.

Ravnatelj s strokovnimi delavci, ki izvajajo bivanje otrok v naravi, pred izvedbo sklene
pisni dogovor o številu ur dežurstva in stalne pripravljenosti v okviru izvedbe
posameznega bivanja otrok v naravi.
11. ČLEN
Ta pravilnik prične veljati in se uporabljati z dnem, ko ga sprejme Svet Osnovne šole Toneta
Pavčka.

Datum:
Številka:

Predsednica sveta zavoda
Tatjana Kupljenik

