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Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur.l. št. 61/04, 70/08 in 61/09) je Svet osnovne šole Otočec, po predhodno 
pridobljenem mnenju sveta staršev, dne 14.2.2017,  sprejel   
 
 
 
 
 

PODROBNEJŠE KRITERIJE ZA DODELITEV SREDSTEV 
ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 

UČENCEM OSNOVNE ŠOLE OTOČEC 

 

 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

I. 
Podrobnejši kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev za 
subvencioniranje šole v naravi, ki jo zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati v celoti starši/skrbniki učencev.  
Sprejme jih svet šole po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev.  
 

II. 
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo za šolstvo iz državnega proračuna  
v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo tudi sredstva za 
subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. 
 
Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program osnovne šole in poteka  
strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole. 
 
Sredstva so namenjena za subvencioniranje učencev glede na kriterije in višino sredstev, ki so dodeljena šoli .   
 
Šola upravičenost do subvencije za posameznega učenca določi sama na podlagi obravnave vlog in ob upoštevanju podrobnejših 
kriterijev. Višino prispevka na posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in višino subvencije za 
posameznega učenca za subvencioniranje šole v naravi določi šola vsako šolsko leto glede na vsebino in obseg sredstev za ta 
namen.  
 

III. 
Šola najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi starše oz. skrbnike seznani s prispevkom za izvedbo in z možnostjo 
subvencioniranja.  
Šola v šolski publikaciji starše oz. skrbnike seznani z možnostjo subvencioniranja šole v naravi, z načinom uveljavljanja in s 
postopkom dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi. Vlogo lahko dobijo pri razredniku, šolski svetovalni delavki ali v 
tajništvu. 
 
 
 

KRITERIJI UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE  
(za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za ŠVN) 

 
IV. 

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencu upošteva  kriterije iz Pravilnika o financiranju šole v 
naravi : 

-  višina dohodkov na družinskega člana, 
– višina otroških dodatkov, 
– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  
– brezposelnost staršev,  
– dolgotrajna bolezen v družini,  
– dolgotrajnejši socialni problemi in  
– druge specifike v družini. 

 

 



 

 
V. 

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se na podlagi kriterijev iz IV. točke upoštevajo naslednji 
podrobnejši kriteriji, na osnovi katerih se izdela prednostni vrstni red in višina subvencije. 
 
 
1. Višina povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (v skladu s predpisano lestvico za določitev višine 

otroškega dodatka v tekočem koledarskem letu): 
 
Lestvica, ki je podlaga za ugotavljanje upravičenosti do subvencije šole v naravi: 
 

Dohodek na družinskega člana v % povprečne plače RS Število točk 

do 15 % 70 točk 

nad 15 % in 25 % 50 točk 

nad 25 % do 30 % 30 točk 

nad 30 % do 35 % 20 točk 

 
Če dohodek na družinskega člana znaša nad 35 % povprečne plače, se ta kriterij vrednoti z 0 točkami. 
V kolikor znaša povprečni mesečni dohodek na družinskega člana nad 30 % do 35 %, mora vlagatelj za pridobitev subvencije šole v 
naravi izpolnjevati še pogoje iz 2. in 3. točke kriterijev in se tako izkaže bistveno slabši socialni položaj v družini. 
 
2. Število otrok v družini, vključenih v vzgojno-izobraževalne institucije: 

-  za vsakega šolajočega otroka …………………….………………… 10 točk 
 
3. Dolgotrajni socialni problemi v družini oziroma izrazite posebnosti v družini (ovrednoteno z 10 točkami za posamezen 

primer) 

 bolezen v ožji družini  
- kronična bolezen ….……………………………………………………. 10 točk 
- invalidnost ……….……………………………………………………… 10 točk 

 druge izrazite posebnosti v družini:  
- samohranilstvo ……………………………………………….…………. 10 točk 

 huda materialna stiska (ob izgubi zaposlitve, nesrečah in podobnih dogodkih, nedokončanem ločitvenem 
postopku, neurejenem državljanstvu, itd) ………………………………..…........................ 10 točk 

 
Dolgotrajni socialni problemi in druge izrazite posebnosti v družini se ugotavljajo na podlagi dokazil vlagatelja ali njegove pisne 
izjave. 
 

VI. 
V izjemnih primerih lahko ravnatelj/ica na pisno obrazložen predlog šolske svetovalne službe posameznemu učencu v celoti dodeli 
sredstva za subvencioniranje šole v naravi, v kolikor je zaradi slabega socialnega položaja družine starši oziroma zakoniti zastopnik 
učenca ne bi mogli plačati.  
 
 

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE 
(za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za ŠVN) 

 
VII. 

 
 
Starši oziroma skrbniki uveljavljajo pravico do subvencionirane šole v naravi prostovoljno. Vlogo za dodelitev subvencije za šolo v 
naravi vložijo po pošti ali osebno pri šolski svetovalni delavki. Vlogo vlagatelji dobijo pri razredniku, lahko pa tudi pri šolski svetovalni 
delavki. Izpolnijo jo do datuma, ki je naveden na vlogi. 
 

VIII. 
 
Starši oziroma skrbniki s podpisom vloge dovoljujejo zbiranje podatkov za namen subvencioniranja šole v naravi. Vložnik mora 
davčne podatke posredovati sam, druge podatke iz uradnih evidenc lahko pridobi šola, davčne podatke pa le s soglasjem 
zavezanca. Zaradi hitrejšega postopka lahko vlagatelj ob vlogi predloži naslednje priloge: 

- fotokopijo odločbe o višini otroškega dodatka, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo,  

- potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge, 

- potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo, v kolikor je kateri od družinskih članov do preživnine 



upravičen, 

- druga dokazila, s katerimi dokazuje navedbe v vlogi (potrdilo o brezposelnosti, izdano s strani zavoda za zaposlovanje, 
potrdilo o zdravstvenem stanju s strani zdravnika oz. invalidske komisije, pisno mnenje centra za socialno delo o dolgotrajnih 
socialnih problemih v družini, itd.). 

 
POSTOPEK DODELITVE ALI ZAVRNITVE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE 

(za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za ŠVN) 
 
 

IX. 
O upravičenosti in višini subvencije odloča ravnatelj-ica. 
 
Ravnatelj/ica odloča na osnovi interne dokumentacije, ki jo pripravi šolska svetovalna služba.  
Vlagatelja se lahko pozove, da dopolni ali vlogo dodatno obrazloži. 
 
Praviloma se pridobitev pravice za subvencioniranje šole v naravi učenca določi ob izpolnjevanju naslednjih pogojev oziroma 
zbranih točk: 
Od 40 do 60 točk ………….….. delno subvencionirana šola v naravi 
Od 70 točk naprej …………..… v celoti subvencionirana šola v naravi 
 
Višina subvencije bo določena glede na število upravičencev in obseg sredstev.  
V kolikor je razpoložljivih sredstev manj, ima šola pravico prilagoditi kriterije za pridobitev subvencije v celoti.  
 

 

 
OBVEŠČANJE STARŠEV OZ. SKRBNIKOV 

(za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za ŠVN) 
 

X. 
Šola staršem oziroma skrbnikom izda odločbo ravnatelja/ice z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti učenca do 
subvencioniranja šole v naravi v roku enega meseca od prejema popolne vloge.  
 
 

VARSTVO PRAVIC 
XI. 

Starši ali zakoniti skrbniki učenca lahko podajo pisno pritožbo na pritožbeno komisijo Osnovne šole Otočec ali ustno na zapisnik v 
tajništvu šole v roku 15 dni po izdaji odločbe, s katerim se določa višino subvencije ali pa se vlogi ne ugodi.  
 
O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo 
imenuje predsednik/ca 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 20 dni od dneva prejema pritožbe. Odločitev komisije je dokončna. 
 
 

UPORABA IN VELJAVNOST KRITERIJEV 
(za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za ŠVN) 

 
XII. 

Podrobnejši kriteriji o subvencioniranju šole v naravi se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Ur.l. 61/04, 
70/08 in 61/09). 
 
Ti podrobnejši kriteriji za subvencioniranje šole v naravi učencem OŠ Otočec pričnejo veljati z dnem sprejema na Svetu šole 
Otočec,  27.2.2017. 
 
 

Špela Udovič 
 

                                                                                                                                 Predsednica Sveta osnovne šole Otočec 
                

Otočec, 27.2.2017                        
 
 


