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Na podlagi 14. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 
61/09) je svet zavoda Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, na predlog ravnateljice Zlate 
Milič, na svoji seji dne 19. 9. 2017 sprejel: 
 
 
 

 

PRAVILNIK O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN POSTOPKU 
ZA UVELJAVLJANJE DODELITVE SREDSTEV 

UČENCEM ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 
 
 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 

Ta pravilnik ureja podrobnejše kriterije in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev iz 
državnega proračuna za subvencioniranje šole v naravi, ki jo zaradi socialnega položaja ne 
zmorejo plačati v celoti starši oziroma skrbniki učencev. 
 
V pravilniku uporabljeni izrazi učenec, ravnatelj in drugi izrazi, zapisani v moški spolni 
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
 

2. člen 
 
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev 
ministrstvo, pristojno za izobraževanje iz državnega proračuna, v skladu z določili Pravilnika 
o financiranju šole v naravi. 
 
Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v obvezni 
program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole. 
 
Sredstva so namenjena za subvencioniranje šole v naravi učencem glede na kriterije in 
višino sredstev, ki so dodeljena šoli. 
 

3. člen 
 

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 ter glede na število 
prosilcev.  
 

4. člen 

 
O možnosti subvencioniranja  šole v naravi učencem in postopku dodeljevanja subvencije 
šola starše seznani v šolski publikaciji, na spletni strani šole ali na roditeljskih sestankih. 
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II. KRITERIJI UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE IN DOKAZILA 
 

 
5. člen 

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

• 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 
 

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi mora biti izpolnjevanje 
kriterijev izkazano z ustreznimi dokazili:  
 

• Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.  

Prejemanje denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni 
center za socialno delo. 
 

• Višina dohodkov na družinskega člana. 

Višina dohodkov na družinskega člana se ugotovi na podlagi odločbe o odmeri dohodnine.  
 

• Višina otroškega dodatka  

Višina otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo za posamezno leto izda 
pristojni center za socialno delo.  
 

• Brezposelnost staršev  

Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje. Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z izjavo o brezposelnosti in potrdilom o 
obveznem zdravstvenem zavarovanju. 
 

• Dolgotrajna bolezen v družini  

Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda osebni 
ali imenovani zdravnik ali zdravniška komisija. 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 socialni položaj družine (visoki stroški povezani z zdravljenjem, 
rehabilitacija, tuja pomoč ipd.). 
 

• 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. Dolgotrajnejši socialni problemi so predvsem dolgotrajna brezposelnost 
staršev, nesreče in podobne okoliščine, samohranilstvo ipd. Druge specifike v družini se 
štejejo tudi trenutna materialna stiska, smrt v družini, prometna nesreča, ipd. Dolgotrajnejši 
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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 družine. 
 

7. člen 
 

Podrobnejši kriteriji za odločanje o subvencioniranju so opredeljeni s točkami: 

 
- glede na osebni dohodek na družinskega člana 

 
 
 
Dohodek na družinskega člana v % 

glede na povprečno plačo v RS 

 
Število točk 

do 18% 75 

od 18% do 30% 60 

od 30% do 36 % 45 

od 36 do 42 % 30 

od 42% do 53% 15 

nad 53% 0 

 
 

- glede na višino otroškega dodatka na otroka 
 
 
 
Višina otroškega dodatka na otroka v 

družini v EUR 

 
Število točk 

nad 110 EUR na otroka 50 

od 90 EUR do 110 EUR na otroka 40 

od 70 EUR do 90 EUR na otroka 30 

od 50 EUR do 70 EUR na otroka 20 

od 30 EUR do 50 EUR na otroka 10 

do 30 EUR na otroka 0 

 
 

- druge posebnosti v družini 
 
 

Posebnosti  
Število točk 

Prejemanje denarne socialne pomoči                         30 

Brezposelnost staršev (eden oz. oba)                           10 oz. 20 

Dolgotrajna bolezen v družini 20 
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Enostarševska družina 10 

Dolgotrajnejši socialni problemi in druge 
specifike v družini 

5- 
20 

 
 

III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE DO SUBVENCIJE 
 

 
8. člen 

 
Vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi vložijo starši ali zakoniti 
zastopnik učenca pri šolski svetovalni službi in podpišejo izjavo, s katero dovoljujejo zbiranje 
podatkov za namen subvencioniranja šole v naravi. Vložnik mora davčne podatke 
posredovati sam.  Druge podatke iz uradnih  evidenc si šola lahko pridobi sama, davčne 
podatke pa le s soglasjem zavezanca. 
 
Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi se zaradi hitrejšega postopka 
lahko priložijo naslednji dokumenti: 

• odločba o odmeri dohodnine, 
• odločba o denarni socialni pomoči, 
• odločba o višini otroškega dodatka, , 
• potrdilo o brezposelnosti izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 

ali izjava starša o brezposelnosti s potrdilom o obveznem zdravstvenem zavarovanju, 
• potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani zdravnika ali zdravniške komisije, 
• pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za 

socialno delo ali šolske svetovalne službe. 
 

Starši vložijo vlogo za svojega otroka ob pisni prijavi učenca v šolo v naravi. 
 
 

9. člen 
 
Ravnatelj imenuje komisijo za socialna vprašanja (v nadaljevanju: komisija), ki jo 
sestavljajo delavci šole. Komisija  pregleda vloge in jih ovrednoti v skladu s 7. členom tega 
pravilnika ter poda predlog ravnatelju šole o upravičenosti do subvencioniranja. Ravnatelj o 
vlogi odloči na podlagi predloga komisije. 
 
O upravičenosti do subvencioniranja in o višini subvencije se odloči na podlagi podatkov 
iz dokazil, ki jih vložniki priložijo vlogi, in podatkov, ki jih šola pridobi sama. 
 
V kolikor je vloga nepopolna se pozove vlagatelja, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo. 
 

10. člen 
 

Komisija vlogo oceni s točkami. Točke se seštevajo. Vloge se razvrstijo glede na število točk, 
pri čemer so do subvencioniranja upravičeni tisti, ki zberejo večje število točk. 
Subvencioniranje šole v  naravi se vsako leto oblikuje na osnovi višine sredstev, ki jih v ta 
namen  nakaže ministrstvo, pristojno za izobraževanje. 

 
Praviloma se šola v naravi subvencionira v celoti. 
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V kolikor je prosilcev več, kot je razpoložljivih sredstev, se vsem prosilcem ugodi v enakem 
deležu ali pa se najmanj polovici prosilcem subvencionira v celoti, ostalim pa v preostalem 
deležu, o čemer na predlog komisije odloči ravnatelj. 
 
V izjemnih primerih lahko ravnatelj 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. 
 

11. člen 
 

Šola staršem vroči odločbo ravnatelja z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti 
učenca do subvencioniranja šole v naravi. 
 
Starši ali zakoniti zastopniki učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 15 dni po prejemu 
odločbe v zvezi z višino subvencije ali zavrnitvi vloge za subvencijo za šolo v naravi. 
 
O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge 
odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik sveta šole izmed 
imenovanih članov pritožbene komisije. 
 
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Odločitev pritožbene komisije je 
dokončna. 
 

 
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
12. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o subvencioniranju šole v 
naravi v OŠ Cirila Kosmača Piran, št. 006-002, z dne 25. 4. 2005, in Pravilnik o spremembah 
in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju šole v naravi v OŠ Cirila Kosmača Piran, št. 006-
002/01-2008, z dne 30. 9. 2008.  
 

13. člen 

 
Svet  zavoda lahko pravilnik dopolni ali spremeni na enak način kot je bil sprejet.  
 

14. člen  

 
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na oglasni deski zavoda. 
 
Številka: 007-25/2017 
Datum:  19. 9. 2017  
 

(žig) 
                                                                                                Nataša Kozlovič Lakoseljac  

                                                                                                        
                                                                                                 Predsednik sveta zavoda 
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OPOMBE:  

1. Mnenje sveta staršev, z dne 8. 6. 2017  
2. Pravilnik je bil objavljen na oglasni deski šole, dne 20. 9. 2017. 
3. Pravilnik začne veljati dne 21. 9. 2017. 


