
P R A V I L N I K  O  S U B V E N C I O N I R A N J U 
Š O L E  V  N A R A V I  

I .  O S N O V N E  Š O L E  C E L J E



Na podlagi  14. člena Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09) in 49. člena Pravil I. 
osnovne šole  Celje, sprejetih  na seji  sveta zavoda dne 23.  4.  2009,  je svet  zavoda I.  osnovne šole Celje,  po predhodno 
pridobljenem mnenju sveta staršev z dne 18. 2. 2010, na svoji 25. seji dne 18. 2. 2010 sprejel

PRAVILNIK 
O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI 

I. OSNOVNE ŠOLE CELJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S  tem  pravilnikom  se  določa  postopek  za  ugotavljanje  upravičenosti  in  podrobnejši  kriteriji  za  dodelitev  sredstev za 
subvencioniranje šole v naravi, ki je zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati v celoti starši oz. zakoniti zastopniki učencev. 

2. člen

Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo, pristojno za šolstvo, iz državnega 
proračuna v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09). Sredstva za ta 
namen lahko prispevajo tudi občina, sponzorji ali donatorji in šolski sklad. 

3. člen

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 prostora šole. 

 

II. KRITERIJI UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE 

4. člen

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencu upošteva kriterije 13. člena Pravilnika o financiranju šole v 
naravi (Uradni list RS, št. 61/04 in 70/08): 

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

5. člen

Pri odločanju o dodelitvi  sredstev za subvencionirano šolo v naravi  učencu se na podlagi  kriterijev iz  4. člena upoštevajo 
naslednji podrobnejši kriteriji, ki se pretvorijo v točke v skladu s spodnjo tabelo. Večje število točk pomeni večjo upravičenost 
do subvencije. 

  KRITERIJ LESTVICA ŠTEVILO TOČK

1. Prejemanje denarne socialne pomoči DA 10
2. Višina otroškega dodatka (upoštevan dohodek na 

družinskega člana v % povprečne plače v RS v 
preteklem letu - po lestvici CSD)

1. skupina  (do 15% povpr. plače na člana) 16
 2. skupina  (nad 15% do 25%) 14
 3. skupina  (nad 25% do 30%) 12
 4. skupina  (nad 30% do 35%) 10
 5. skupina  (nad 35% do 45%) 8
 6. skupina  (nad 45% do 55%) 6
 7. skupina  (nad 55% do 75%) 4
 8. skupina  (nad 75% do 99%) 2
3. Brezposelnost obeh staršev 4
  enega starša  2
4. Število otrok v družini 1 1
  2 2
  3 in več 3
5. Enoroditeljska družina DA 2
6. Specifika v družini (trenutna materialna stiska, otroci 

brez državljanstva, bolezni, nesreče, invalidnost, 
smrt…)

po strokovni presoji ŠSS 0-10 
   
   



5a. člen

Točke za vsakega vlagatelja se seštejejo in razvrstijo v padajočo lestvico. Šola prejeta sredstva v celoti razdeli tako, da najbolj 
socialno ogroženim vlagateljem dodeli najvišje subvencije, za ostale pa po potrebi in v okviru razpoložljivih sredstev odloči o 
nižji subvenciji (določi delež).  

Šola si glede na število vlog in razpoložljiva sredstva za posamezno šolsko leto pridržuje pravico prilagoditi potrebno število točk.
6. člen

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 oz. zakoniti zastopnik 
učenca ne bi mogli plačati.
 

III. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE 

7. člen

Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno na podlagi pisne vloge, ki jo dobijo na šoli. 

Vloga iz predhodnega odstavka mora poleg osebnih podatkov vlagatelja in učenca vsebovati še: 

 opis socialnih razmer v družini, 

 fotokopijo zadnje odločbe o pravici do otroškega dodatka, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, 

 dokazilo o upravičenosti do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdano s strani pristojnega 
centra za socialno delo, če vlagatelj prejema denarno socialno pomoč.

Vlogi se zaradi aktualnosti oz. kasnejših sprememb v dohodkih družine lahko priloži tudi: 

 potrdilo o brezposelnosti  in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti,  izdano s strani Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, ali izjavo starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na  
dohodke in socialno stanje družine.

8. člen

Vlogo, dopolnjeno s prilogami, starši oddajo na šoli do datuma, ki je naveden na obrazcu vloge za posamezno šolsko leto.   

  

IV. POSTOPEK DODELITVE ALI ZAVRNITVE UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE

9. člen

O  upravičenosti  do  subvencije  za  šolo  v  naravi  odloča  ravnatelj  ali  od  njega  pisno  pooblaščena  oseba  po  predhodno 
pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe. 

10. člen

Ravnatelj na podlagi sprejetih kriterijev in predloga šolske svetovalne službe oceni vloge staršev in na podlagi razpoložljivih  
sredstev odloči o (ne)upravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi in o višini subvencije.  

11. člen

Ravnatelj lahko pozove vložnika, da vlogo dopolni ali dodatno obrazloži. 

12. člen

Višina pomoči učencem bo dodeljena glede na število upravičencev in obseg sredstev.

 

V. OBVEŠČANJE STARŠEV 

 13. člen

Šola staršem vroči  odločbo ravnatelja z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti učenca do subvencionirane šole v 
naravi in o višini subvencije v roku enega meseca od prejema popolne vloge. 

 

VI. VARSTVO PRAVIC 

 14. člen

Starši oz. zakoniti  zastopnik učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 8 (osmih) dni po prejemu odločbe v zvezi z višino 
subvencije ali zavrnitvijo vloge za subvencijo šole v naravi. 

15. člen

O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča petčlanska pritožbena komisija, ki 
jo imenuje predsednik sveta zavoda izmed članov pritožbene komisije.

16. člen

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi člani komisije. O pritožbi odloči 
komisija v roku 20 (dvajsetih) dni od dneva prejema pritožbe. 

 



VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen

Ta pravilnik se uporablja skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/04 in 70/08). 

18. člen

Z možnostjo subvencioniranja šole v naravi in z načinom uveljavljanja pravice do dodelitve sredstev seznani šola starše oziroma 
zakonite zastopnike z obvestilom najmanj tri mesece pred izvedbo šole v naravi. 

19. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po dnevu objave na oglasni deski, potem ko ga je sprejel svet zavoda, in se uporablja od 
1.9.2010 dalje.

Z veljavo tega pravilnika prenehajo veljati Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi I. osnovne šole Celje z  
dne 29. 9. 2008.

Celje,18. 2. 2010    Predsednik sveta zavoda:

     Nataša Sotošek, prof.

Datum objave na oglasni deski zavoda: _____________ 
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