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Na podlagi 14. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/2004, št. 
70/2008) je svet zavoda na svoji seji dne, 22.9.2008 po predhodnem mnenju sveta staršev z dne 
15.9.2008, sprejel naslednji spremenjen in dopolnjen 
 

 
PRAVILNIK 

O DOLOČITVI KRITERIJEV ZA DODELITEV 
SREDSTEV UČENCEM ZA SUBVENCIONIRANJE 

ŠOLE V NARAVI 
 
 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev učencem za 
subvencioniranje šole v naravi.  
 

2. člen 
Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program 
osnovne šole in poteka strjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole.  
 

3. člen 
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu s sklepom 
o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol, ki ga izda minister, 
pristojen za šolstvo.  
Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji 
učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje 
za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.  
 

4. člen 
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu s 
sklepom ministra. Delež teh sredstev na posamezno šolo je najmanj 15 % in praviloma ne višji od 
45 % sredstev za sofinanciranje šole v naravi, ki ga določi minister, pristojen za šolstvo s sklepom 
iz prejšnjega člena.  
 

5. člen 
Vsi starši lahko uveljavljajo pravico do subvencioniranje šole v naravi prostovoljno na šoli, ki jo 
obiskuje njihov otrok. Za subvencijo lahko zaprosijo starši ali zakoniti zastopniki otroka na obrazcu 
"Vloga za dodelitev subvencije za šolo v naravi". Izpolnjeno vlogo z dokazili oddajo v šoli 
(ravnateljici ali od ravnateljice pooblaščeni osebi za vodenja postopka) do na vlogi navedenega 
roka. 
 
Vlogi za dodelitev subvencije se zaradi hitrejšega postopka lahko priložijo naslednji dokumenti: 
 
a) potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge, 
b) potrdilo o višini preživnine, ki ga je izdal center za socialno delo, 
c) odločba o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu izdana s strani pristojnega 

centra za socialno delo, 
d) odločba o višini otroškega dodatka izdana s strani pristojnega centra za socialno delo, 
e) potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti izdano 

s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 
f) izjava starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na dohodke in socialno 

stanje družine, 
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g) potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani osebnega ali imenovanega zdravnika ali 
zdravniške komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini, 

h) pisno mnenje o socialnem stanju družine izdano s strani pristojnega centra za socialno delo 
in/ali šolske svetovalne službe. 

 
V primeru sprememb v družini, ki bistveno vplivajo na socialni položaj družine 
(izboljšanje/poslabšanje stanja), so starši oziroma zakoniti skrbniki dolžni sporočiti nastale 
spremembe šoli (ravnateljici ali pooblaščeni osebi za vodenja postopka). 
 

6. člen 
Prispevek učenca za šolo v naravi določi šola. Prispevek za posameznega učenca se lahko zniža za 
sredstva, ki jih prispevajo za ta namen občina, sredstva donacij, prispevkov sponzorjev, za 
sredstva iz šolskega sklada za ta namen in druga sredstva.  
 

7. člen 
Šola (ravnateljica) o upravičenosti do subvencije za posameznega učenca odloči sama na podlagi 
ocenjevanja vlog ob upoštevanju določenih kriterijev iz tega pravilnika.  
Šola je dolžna starše učencev, za katere se bo organizirala šola v naravi, seznaniti z vsebino 
posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene šole v naravi ter 
z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi. Prav 
tako mora šola starše seznaniti z višino prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo šole v 
naravi in jih seznaniti z možnostjo subvencioniranja šole v naravi.  
 

8. člen 
Vsak učenec šole je upravičen do sofinanciranja šole v naravi iz državnega proračuna in do 
subvencioniranja šole v naravi iz sredstev državnega proračuna v skladu s kriteriji iz tega pravilnika 
najmanj enkrat v času njegovega obveznega osnovnošolskega izobraževanja (običajno v 5. razredu 
devetletne osnovne šole). 
 
II. Kriteriji za dodelitev sredstev učencem za šolo v naravi  
 

9. člen 
Šola (ravnateljica) pri dodelitvi sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi upošteva 
kriterije iz 13. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/2004, št. 
70/2008): 
� Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu. 
� Višina dohodkov na družinskega člana. 
� Višina otroških dodatkov. 
� Brezposelnost staršev. 
� Dolgotrajna bolezen v družini. 
� Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 
a) Denarna socialna pomoč po predpisih o socialnem varstvu 
Prejemanje denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za 
socialno delo. Po prenehanju prejemanja denarne socialne pomoči se učencu na novo določi višina 
subvencije, glede na dohodke družine in upoštevaje socialno stanje v družini. Dohodki družine in 
socialno stanje družine se ugotavlja na podlagi dokazil v skladu s tem pravilnikom. 
 
b) Višina dohodkov na družinskega člana 
Za določitev višine dohodkov na družinskega člana se upoštevajo podatki o bruto plači za 
posameznega družinskega člana za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge, s tem, da se 
plača preračuna s količnikom za preračun plač za preteklo leto. V dohodek družine po tem 
pravilniku se vštevajo tudi preživnine do katere so upravičeni družinski člani v višini izvršljivega 
pravnega naslova in prejete pokojnine. Preživnina se v dohodek družine ne upošteva le v primeru, 
ko vložnik dokaže, da je upravičenec ne prejema.  
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c) Višina otroškega dodatka 
Višina otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo za posamezne leto izda pristojni 
center za socialno delo.  
 
d) Brezposelnost staršev 
Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. V primeru, da kateri od brezposelnih staršev prejema denarno nadomestilo za čas 
brezposelnosti se le-to všteva v dohodek družine. Če se kateri od brezposelnih staršev med šolskim 
letom zaposli se subvencija za šolsko prehrano na novo določi, glede na spremenjen socialni 
položaj družine. Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo. 
 
e) Dolgotrajna bolezen v družini 
Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda osebni ali 
imenovani zdravnik ali zdravniška komisija. Za dolgotrajno bolezen se šteje bolezen, ki traja več 
kot tri mesece. Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in višini 
subvencije upošteva samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazano bistveno slabši socialni položaj 
v družini (brezposelnost, visoki stroški povezani z zdravljenjem, rehabilitacijo, tujo pomočjo ipd.) 
 
f) Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini 
Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini, se ugotavljajo na podlagi pisnega 
mnenja pristojnega centra za socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve šolske svetovalne 
službe. Kot dolgotrajnejši socialni problemi se štejejo predvsem dolgotrajna brezposelnost staršev, 
nesreče in podobne okoliščine, samohranilstvo ipd. Dolgotrajnejši socialni problemi in druge 
specifike v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in višini subvencije upoštevajo samo v 
primeru, ko je zaradi le-teh izkazan bistveno slabši socialni položaj v družini in, ko dohodki družine 
ne presegajo osnovnega minimalnega dohodka po predpisih o socialnem varstvu za več kot 30%. 
 
 
 
 
 
Šola (ravnateljica ali pooblaščena oseba za vodenje postopka) pri dodelitvi sredstev učencem za 
subvencioniranje šole v naravi upošteva opisane podrobnejše kriterije, ki jih pretvori v točke v 
skladu s spodnjo tabelo. Večje število točk pomeni večjo upravičenost do subvencije. 
 
 KRITERIJ LESTVICA ŠTEVILO 

TOČK 
1. Prejemanje denarne socialne pomoči po 

predpisih o socialnem varstvu. 
DA 20 

2. Višina dohodkov na družinskega člana 
(višina dohodkov na družinskega člana 
ne presega osnovnega minimalnega 
dohodka po predpisih o socialnem 
varstvu za več kot 30%). 

DA 20 

1.skupina (do 15% povpr. 
plače na člana) 

20 

2. skupina (nad 15% do 
25%) 

18 

3. skupina (nad 25% do 
30%) 

16 

3. Višina otroškega dodatka (upoštevan 
dohodek na družinskega člana v % 
povprečne plače v RS v preteklem letu - 
po lestvici CSD) 

4. skupina (nad 30% do 14 
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35%) 
5. skupina (nad 35% do 
45%) 

12 

6. skupina (nad 45% do 
55%) 

10 

7. skupina (nad 55% do 
75%) 

8 

8. skupina (nad 75% do 
99%) 

6 

ENEGA STARŠA 10 4. Brezposelnost 
OBEH STARŠEV 20 

5. Dolgotrajna bolezen v družini DA 0-20 
6. Dolgotrajni socialni problemi in druge 

specifike v družini 
DA 0-20 

 
III. Postopek dodelitve sredstev učencem 
 

10. člen 
(odločanje o upravičenosti) 

O upravičenosti do subvencioniranja šole v naravi na osnovi vloge odloča ravnateljica samostojno 
in/ali na podlagi predhodno pripravljenih dokumentov, ki jih pripravi s strani ravnateljice 
pooblaščena oseba za vodenje postopkov ter pisnega predloga šolske svetovalne službe. 
Ravnateljica ali pooblaščena oseba za vodenja postopkov najkasneje v roku 15 dni od datuma 
določenega za oddajo vlog pregleda vloge staršev, vsako posebej oceni z vnaprej določenimi in 
ovrednotenimi kriteriji iz tega pravilnika ter odloči o upravičenosti do subvencije. Pri ocenjevanju in 
vrednotenju vsake vloge zabeleži uradni zaznamek v svoji interni dokumentaciji in določi 
upravičenost oz. neupravičenost učenca do subvencije za šolo v naravi. 
Ravnateljica in/ali pooblaščena oseba lahko pozove vložnika, da dopolni ali dodatno obrazloži 
vlogo.  
 
Ravnateljica ali pooblaščena oseba za vodenje postopka v skladu s kriteriji sešteje točke za 
vsakega učenca in razvrsti upravičence v lestvico od največjega do najmanjšega števila točk. Šola 
prejeta sredstva razdeli tako, da najbolj socialno ogroženim učencem dodeli najvišje subvencije, za 
ostale pa po potrebi in v okviru razpoložljivih sredstev odloči o nižji subvenciji. Višina subvencij je 
odvisna od števila upravičencev in obsega sredstev. 
 

11. člen (obvestila) 
Ravnateljica vložnikom za dodelitev subvencije za šolsko prehrano izda odločbo s pisno 
obrazložitvijo odločitve.  
 

12. člen (varstvo pravic) 
Starši ali zakoniti zastopniki otroka lahko podajo pisno pritožbo v roku 15 dni po prejemu odločbe v 
zvezi z upravičenostjo do subvencionirane šole v naravi. 
O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca glede upravičenosti do subvencioniranja šole v 
naravi odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednica sveta šole izmed 
imenovanih članov pritožbene komisije. 
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani 
komisije. O pritožbi odloči komisija v roku 30-ih dni od dneva prejema pritožbe. 
 

13. člen (publikacija) 
Šola v šolski publikaciji starše učencev seznani z možnostjo subvencioniranja šole v naravi. 
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14. člen (hranjenje) 
Dokumentacija v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencionirane šole v naravi se hrani v šolski 
svetovalni službi v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/2004, št. 76/2008). 
 
IV. Predhodne in končne določbe 
 

15. člen 
Pravilnik o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/2004, št. 70/2008) se uporablja v vseh 
ostalih določbah, ki jih ta pravilnik ne ureja.  
 

16. člen 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika, se sprejemajo po istem postopku kot ta pravilnik.   
 

17. člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme svet šole, po predhodno pridobljenem mnenju 
sveta staršev. Uporabljati se začne dan po sprejetju sveta šole. Pravilnik je osnova za dodeljevanje 
sredstev za subvencioniranje šole v naravi za šolsko leto 2008/2009 in v naslednjih šolskih letih.  
 
Kapelski Vrh, 22.9.2009 
 
Številka: 536a/2008 
 

Predsednica sveta šole: 
Zdenka MARINIČ 


