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Na podlagi 14. člena in v skladu s 11., 12., 13. in  14. člena Pravilnika o financiranju šole v 

naravi (Ur. l. RS, št. 61/ 2004) in Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju šole v 

naravi (Ur. l. RS, št. 70/08 in 61/09)  je Svet Osnovne šole Slivnica pri Celju  na 4. redni  seji 

dne 26. 9. 2013 sprejel naslednji 

P  R  A  V  I  L  N  I  K 

O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN POSTOPKU ZA DODELITEV 

SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole 

v naravi (v nadaljevanju: Pravilnik) določa kriterije in postopek dodelitve sredstev za 

subvencioniranje šole v naravi učencem Osnovne šole Slivnica pri Celju  (v nadaljevanju: 

šola). 

2. člen  

Šola v naravi v skladu z določili tega pravilnika pomeni organizirano obliko vzgojno 

izobraževalnega dela, razširjeni program osnovne šole poteka strnjeno več dni v času pouka 

ter se izvaja zunaj prostorov šole. 

II. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

3. člen 

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencu upošteva  naslednje 

kriterije: 

 povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v %  povprečne mesečne plače v RS v 

preteklem letu (neto povprečna plača) 
o dohodek na družinskega člana znaša do 18% neto povprečne plače  - 12 točk 
o dohodek na druž. člana znaša nad 19% do 30% neto povprečne plače    - 10 točk 

o dohodek na druž. člana znaša nad 30% do 36% neto povprečne plače  -  8 točk. 

o dohodek na druž. člana znaša nad 36% do 42% neto povprečne plače -  6 točk 
o dohodek na druž. člana znaša nad 42% do 53% neto povprečne plače u  -  4 točk 

o dohodek na druž. člana znaša nad 53% do 64% neto povprečne plače  -  2 točk 

o dohodek na druž. člana znaša nad 64%  neto povprečne plače -  0 točk 

 prejemanje denarne socialne pomoči po  predpisih o socialnem varstvu  

o DA - 10 točk,  

o NE –  0 točk 

 število otrok v družini  

o en otrok -1 točka, vsak nadaljnji otrok dodatna točka 

 brezposelnost staršev ali skrbnika učenca  

o brezposelnost obeh staršev - 4 točke 

o brezposelnost enega starša - 2 točki 
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 samohranilka/ samohranilec  

o DA - 2 točki 

o NE - 0 točk 

 specifične situacije v družini (dolgotrajna ali težja bolezen v družini, invalidnost,  

naravne nesreče, nasilje, alkoholizem)   

o od 0 do 10 točk po predlogu šolske svetovalne službe. 

 

4. člen 

 

Kriterij » specifične situacije v družini« iz šeste alineje 3. člena tega pravilnika zajema  

naslednje vsebine: 

-           če gre za enoroditeljsko družino z enim, dvema, tremi ali več otroki (prednost ima  

        družina z večjim številom otrok): 

-           če je v družini več šoloobveznih otrok (prednost ima družina z več otroki);  

-           če eden ali oba starša nista sposobna za pridobitno delo (prednost ima družina, kjer  

        sta oba starša  nesposobna za pridobitno delo); 

-           če sta starša v ločitvenem postopku do ureditve preživnine;  

-           izjemne socialne okoliščine (višja sila: požar, vihar, poplava, …), ki vplivajo na  

        finančno sposobnost družine; 

-           smrt ožjega družinskega člana ali skrbnika otroka, ki ima za posledico slabše 

        premoženjsko stanje; 

-           če družino zapusti eden od staršev in ne skrbi več za družino;  

-           če gre za rejence iz rejniške družine; 

-           če zaposleni člani družine ne dobivajo rednega zaslužka (npr. neredno izplačevanje      

        plač, statusne spremembe delodajalca); 

-           če je enemu od staršev prenehalo delovno razmerje;  

-           socialna indikacija (alkoholizem, zasvojenosti z drugimi substancami v družini);  

-           družina je trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialno varstvene pomoči. 

 

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 

5. člen 

Šola na začetku vsakega šolskega leta v šolski publikaciji ali na drug običajen način, ki velja v 

šoli, najmanj tri mesece pred izvedbo šole v naravi seznani starše oz. skrbnike učencev, za 

katere bo organizirana šola v naravi, z njeno vsebino, z elementi za določitev cene šole v 

naravi, z višino prispevka posameznega učenca, z načinom financiranja in o možnostih 

subvencioniranja šole v naravi. Šola v obvestilu določi rok, do katerega morajo starši oz. 

skrbniki oddati vlogo za subvencioniranje šole v naravi. Interni obrazec Vloga za 

uveljavljanje pravice do subvencionirane šole v naravi (v nadaljevanju: vloga), ki ga oblikuje 

šola, je priloga temu pravilniku. 

6. člen 

Vlagatelj odda vlogo z vsemi potrebnimi dokazili šolski svetovalni službi ali razredniku do 

roka, ki je objavljen  v obvestilu o šoli v naravi. Če ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba 

ugotovi, da vloga ni popolna, naslovi vlagatelju pisno zahtevo, da vlagatelj vlogo dopolni v 

roku osem dni od prejema poziva. Če vlagatelj ravna v skladu z zahtevo ravnatelja ali 
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pooblaščene osebe, se vloga obravnava kot pravočasna, v nasprotnem primeru se vlogo 

zavrže. 

7. člen 

Ravnatelj po izteku roka za dopolnitev vlog pravočasno prispele vloge  razvrsti (rangira) po 

številu točk  ter tako oblikuje predlog prednostne lestvice upravičencev do subvencioniranja 

šole v naravi in o svoji odločitvi obvesti vlagatelje. 

8. člen 

Vsak učenec je do subvencioniranja šole v naravi v skladu s kriteriji iz tega pravilnika 

upravičen najmanj enkrat v času njegovega osnovnošolskega izobraževanja. 

 

Obveščanje staršev 
 

9. člen 

Šola staršem vroči odločbo z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti učenca do 

subvencioniranja šole v naravi.   

 

 

Varstvo pravic 

 

10. člen 

 

Starši ali zakoniti skrbniki učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 15 (petnajstih) dni po 

prejemu  odločbe v zvezi z višino subvencije ali zavrnitvi vloge za subvencioniranje šole 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. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi 

člani komisije.  

IV. KONČNA DOLOČBA 

11. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Svet šole. Z dnem uveljavitve tega 

pravilnika preneha veljati Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev 

za subvencioniranje šole v naravi z dne 30. 9. 2008.  

Predsednica sveta šole 

Breda Županc 
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VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIONIRANE ŠOLE 

V NARAVI 

Ministrstvo za šolstvo, znanost, kulturo in šport sofinancira  plačilo letne šole v naravi. 

Sredstva so namenjena za otroke družin, ki same ne bi mogli poravnati teh stroškov. Prejeta 

sredstva  dodelimo v skladu s kriteriji, zapisanimi v Pravilniku o podrobnejših kriterijih. Za 

dodelitev potrebujemo Odločbo Centra za socialno delo o uveljavljanju pravic  iz javnih 

sredstev, ki jo priložite vlogi. 

 

PODATKI O DRUŽINI 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA  
RAZRED  
IME IN PRIIMEK OČETA  
IME IN PRIIMEK MATERE  
NASLOV BIVALIŠČA  
ŠTEVILO NEPRESKRBLJENIH OTROK V 

DRUŽINI 
 

ZAPOSLENOST STARŠEV OČE :      DA        NE                                      MATI : DA     NE 

STARŠ SAMOHRANILEC                 DA        NE 

SPECIFIČNA SITUACIJA V 

DRUŽINI 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

S podpisom na vlogi potrjujem resničnost podatkov. 

 

 

Datum: _____________                                               Podpis staršev:  

________________________ 

 

 

 

 

 

Priloga:  

Odločba Centra za socialno delo o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA SLIVNICA PRI CELJU 

GORICA 61, 3263 GORICA PRI SLIVNICI, SLOVENIJA 

tel: 05 9696 050, fax  03 746 14 62, ravnatelj 05 9696 056 
http://www.os-slivnica.si, E-naslov: tajnistvo@os-slivnica.si  

Davčna številka: 33404569, TR: 01320-6030682274, MŠ:5087791000 
 

mailto:os.slivnica@siol.net

