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Pravila 

o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za 

subvencionirano šolo v naravi in drugih večdnevnih dejavnostih 

razširjenega programa na Osnovni šoli Savsko naselje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet staršev potrdil dne 6. 5. 2008 

Svet šole potrdil dne 6. 5. 2008 

Prične veljati dne: 1. 9. 2008 

 

 



Na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi v osnovnih šolah (Ur. list RS št. 

61/2004 in št. 70/2008) je ravnateljica po predhodnem mnenju sveta staršev in sveta šole sprejela 

 

Pravila o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za 

subvencionirano šolo v naravi in drugih večdnevnih dejavnostih 

razširjenega programa na Osnovni šoli Savsko naselje 

 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen (vsebina pravil) 

Ta pravila določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev 

sredstev za subvencioniranje šole v naravi in drugih večdnevnih dejavnosti razširjenega programa 

šole učencem, katerih starši oziroma otrokovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju starši) ne 

morejo plačati teh dejavnosti v celoti. 

 

2. člen (šola v naravi) 

Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni 

program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostorov šole. 

Večdnevne dejavnosti so organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela in sodijo v razširjeni 

program osnovne šole. Potekajo strnjeno najmanj tri dni ter se izvajajo izven prostorov šole. 

 

3. člen (zagotavljanje sredstev) 

Sredstva za subvencioniranje šole v naravi letno zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport iz 

državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi. 

Prispevek na posameznega učenca se lahko zniža za sredstva, ki jih prispevajo za ta namen 

občine, za sredstva donacij, prispevkov sponzorjev, za sredstva iz šolskega sklada za ta namen in 

druga sredstva. 

 

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE 

 

4. člen (vloge) 

Starši oz. otrokovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanju starši) uveljavljajo pravico do subvencije 

za šolo v naravi ali druge večdnevne dejavnosti prostovoljno na obrazcu šole (vloga), ki ga 

dobijo pri razredniku ali na spletni strani šole. 

 

Vlogi obvezno priložijo: 

fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda pristojni center za socialno delo. 

 

Vlogi lahko priložijo tudi: 

 

fotokopijo odločbe o denarni socialni pomoči, izdano s strani pristojnega centra za socialno 

delo. 

potrdilo o brezposelnosti, izdano s strani pristojne enote Zavoda RS za zaposlovanje. 

Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, 



dokazuje z lastno izjavo. Brezposelnost staršev se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in višini 

subvencije upošteva samo v primeru, ko še ni bila upoštevana v odločbi o višini otroškega 

dodatka. 

potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške komisije, v 

kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen. Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev 

o dodelitvi in višini subvencije upošteva samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazan bistveno 

slabši položaj družine (visoki stroški povezani z zdravljenjem, rehabilitacijo, tujo pomočjo …). 

pisno mnenje pristojnega centra za socialno delo o socialnem stanju družine, v kolikor gre za 

dolgotrajnejši socialni problem ali drugo specifiko v družini. Izpolnjeno vlogo s priloženimi 

obveznimi dokazili starši oddajo razredniku ali šolski svetovalni delavki do 60 dni pred 

načrtovanim odhodom v šolo v naravi ali na drugo večdnevno dejavnost.  

 

KRITERIJI UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE  

 

5. člen (kriteriji za dodelitev sredstev) 

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencionirano šolo v naravi in večdnevne dejavnosti upošteva 

kriterije iz Pravil o financiranju šole v naravi:  

 

· 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  

 

6. člen (podrobnejši kriteriji) 

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi in drugih večdnevnih 

dejavnosti učencem se upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji, ki jih komisija pretvori v točke. 

Večje število točk pomeni večjo upravičenost do subvencije.  

 

Kriteriji Lestvica Točke 

 

Prejemanje denarne socialne pomoči DA 30 

 

Višina otroškega dodatka - % povprečne plače na 

družinskega člana 

 

do 10 % 

nad 10 % do 20 % 

nad 20 % do 25 % 

nad 25 % do 35 % 

nad 35 % 

 

40 

30 

20 

10 

5 

 

Brezposelnost obeh staršev 

enega starša 

 

5 

2 



Število nepreskrbljenih otrok v družini 1 

2 

3 ali več 
 

1 

2 

3 

 

Enoroditeljska družina DA 2 

 

Specifika v družini (socialni problemi, bolezni, smrt v 

družini, otroci brez državljanstva, veliko število otrok, trenutna 

materialna stiska …) 

 

po strokovni presoji 

šolske 

svetovalne službe 

 

0-5 

 

 
POSTOPEK DODELITVE ALI ZAVRNITVE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE  

 

7. člen (komisija) 

Ravnatelj šole imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec 

in najmanj dva strokovna delavca šole. Komisija popolne vloge pregleda in razvrsti upravičence 

glede na podrobnejše kriterije iz 6. člena tega pravilnika v lestvico od največ do najmanj točk ter 

oblikuje predlog o upravičenosti oziroma neupravičenosti do subvencije in o višini subvencije.  

 

8. člen (višina subvencije) 

Višino prispevkov za posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in 

večdnevne dejavnosti in višino subvencije za posameznega učenca šola vsako šolsko leto določi 

glede na vsebino in na obseg sredstev za ta namen. O upravičenosti učenca do višine 

subvencionirane šolske šole v naravi in drugih večdnevnih dejavnosti odloči ravnatelj.  

 

9. člen (izjeme) 

V izjemnih primerih, ko višina mesečnega dohodka na družinskega člana ne presega 3% 

povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, lahko ravnatelj na predlog komisije 

posameznemu učencu določi subvencijo do polne cene za šolo v naravi ali druge večdnevne 

dejavnosti, v kolikor zaradi slabega socialno-ekonomskega stanja družine starši le-teh ne bi mogli 

plačati. 

 

OBVEŠČANJE STARŠEV  

 

10. člen (odločba) 

Šola o dodelitvi oziroma zavrnitvi subvencionirane šole v naravi in drugih večdnevnih dejavnosti 

in o višini subvencije obvesti starše z odločbo ravnatelja v skladu z Zakonom o upravnem 

postopku.  

 

VARSTVO PRAVIC  

 

11. člen (pritožba) 

Starši učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 8 (osem) dni po prejemu odločbe v zvezi z 

zavrnitvijo vloge ali višino subvencije za šolo v naravi ali druge večdnevne dejavnosti.  

 



12. člen (pritožbena komisija) 

O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča  

petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednica/k sveta šole izmed imenovanih članov  

pritožbene komisije.  

 

13. člen 

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi 

člani komisije. O pritožbi odloči komisija v roku 20 (dvajset) dni od dneva prejema pritožbe.  

 

UPORABA IN VELJAVNOST KRITERIJEV  

 

14. člen 

Pravila o podrobnejših kriterijih in postopku dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi 

ali druge večdnevne dejavnosti na OŠ Savsko naselje se uporablja skupaj s Pravilnikom o 

financiranju šole v naravi.  

 

15. člen 

Podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve subvencionirane šole v naravi pričnejo veljati z dnem  

sprejema na svetu šole in se uporabljajo od začetka šolskega leta 2009/2010 (1. 9. 2009).  

 

 

 

 

Ravnateljica:  

Verica Šenica Pavletič 


