
Na podlagi 83. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5 in spremembe) ter Pravilnika o 
financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/2004, 70/2008 in 61/2009) je Svet zavoda OŠ 
Sveti Jurij  na svoji seji dne 23.9.205 po predhodnem mnenju Sveta staršev OŠ Sveti Jurij 
sprejel naslednji 
 

PRAVILNIK 
O DODELITVI SREDSTEV U ČENCEM ZA ŠOLO V NARAVI 

 
Splošne določbe 

 
1. člen 

S tem pravilnikom se določajo podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve sredstev za 
subvencioniranje šole v naravi. 
 

2. 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. 
  

3. člen 
Iz državnega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni 
generaciji učencev. Iz državnega proračuna se isti generaciji letno zagotavljajo trudi sredstva 
za subvencioniranje za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati 
prispevka za šolo v naravi. 
 
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu s 
sklepom o merilih za zagotavljanje sredstev za kritje materialnih stroškov osnovnih šol, ki ga 
izda minister, pristojen za šolstvo. 
 

4. člen 
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna v skladu s 
sklepom ministra. Delež teh sredstev na posamezno šolo je najmanj 15 % in praviloma ne 
višji od 45 % sredstev za sofinanciranje šole v naravi, ki ga določi minister, pristojen za 
šolstvo s sklepom iz prejšnjega člena. 
 

               5.  člen 
Starši lahko uveljavljajo pravico do subvencioniranja šole v naravi prostovoljno na šoli, ki jo 
obiskuje njihov otrok. Vlogo za dodelitev subvencioniranja šole v naravi dvignejo pri šolski 
svetovalni službi ter jo izpolnjeno z določenimi osebnimi podatki in zahtevanimi prilogami 
(dokazili) vrnejo do na vlogi navedenega roka.  
Vlogi je potrebno priložiti: 

- odločbo centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči po predpisih o 
socialnem varstvu, 

- odločbo o otroškem dodatku za tekoče leto, 
- druga dokazila, s katerimi dokazujejo dejstva iz 9. člena tega pravilnika. 

 
Starši šoli predložijo podpisano izjavo, da šola lahko zahteva, zbira in shranjuje določene 
osebne podatke, ki so potrebni za izbiro upravičencev. Izjava je del vloge za uveljavljanje 
pravice do subvencioniranja šole v naravi. 



6. člen 
Stroški učenca lahko vključujejo le dejanske stroške: 
-       bivanja, 
-       smučarske vozovnice, 
-       vstopnin, 
-       prevoza. 
V stroške bivanja so po tem pravilniku vključeni stroški prehrane in prenočišča. 
Stroški na posameznega učenca ne smejo presegati meje iz 7. člena pravilnika. 
 
Stroški strokovnih delavcev lahko vključujejo le dejanske stroške: 
-       bivanja, 
-       smučarske vozovnice, 
-       vstopnin, 
-       plačila dežurstva in stalne pripravljenosti, 
-       plačila terenskega dodatka, 
-       plačila zunanjim sodelavcem. 
Stroški strokovnih delavcev ne smejo presegati meje iz 8. člena pravilnika. 
 
Prispevek učenca za šolo v naravi določi šola.  
 
Prispevek za 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. 
 
V prispevku učenca za šolo v naravi, za katero se sredstva za sofinanciranje zagotavljajo iz 
državnega proračuna, so vključeni le dejanski stroški učenca v skladu s 1. odstavkom tega 
člena. 
 
Če sredstva za sofinanciranje šole v naravi, ki se zagotavljajo iz državnega proračuna, 
presegajo stroške strokovnih delavcev za izvedbo šole v naravi, je šola dolžna znižati 
prispevek učenca. 
 
V prispevku učenca za šolo v naravi, za katero se sredstva za sofinanciranje ne zagotavljajo iz 
državnega proračuna, so lahko poleg stroškov učenca iz 1. odstavka tega člena, vključeni tudi 
dejanski stroški strokovnih delavcev iz 2. odstavka tega člena. 
 

                7.  člen 
Šola upravičenost do subvencije za posameznega učenca določi sama na podlagi ocenjevanja 
vlog ob upoštevanju določenih kriterijev iz tega pravilnika. 
 
Šola je dolžna starše učencev, za katere se bo organizirala šola v naravi, seznaniti z vsebino 
posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene šole v 
naravi ter z določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi  najmanj 3 mesece pred izvedbo šole 
v naravi. 
Prav tako mora šola starše seznaniti z višino prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo 
šole v naravi in jih seznaniti z možnostjo subvencioniranja šole v naravi. 
 



8. člen 
Vsak učenec šole je do sofinanciranja šole v naravi iz državnega proračuna in do 
subvencioniranja šole v naravi iz sredstev državnega proračuna v skladu s kriteriji iz tega 
pravilnika upravičen najmanj enkrat v času njegovega obveznega osnovnošolskega 
izobraževanja. 
 

Podrobnejši kriteriji za odločanje komisije o dodelitvi sredstev učencem za šolo v 
naravi 

 
9. člen 

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v 
naravi, šola pri določitvi višine dodelitve sredstev upošteva zlasti naslednje kriterije: 

a) prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, 
b) višino dohodkov na družinskega člana: 

1. do vključno 18% neto povprečne mesečne  plače 
vseh zaposlenih v RS je učenec upravičen do 
celotnega subvencioniranja šole v naravi; 

2. nad 18% do vključno 30% neto povprečne mesečne 
plače vseh zaposlenih v RS je učenec upravičen do 
delnega subvencioniranja šole v naravi.  

 
Šola lahko pri subvencioniranju šole v naravi upošteva tudi druge izredne okoliščine učenčeve 
družine. 

• brezposelnost staršev, 
• dolgotrajna bolezen v družini, 
• dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 

 
Šola ugotavlja kriterije na podlagi odločbe CSD, ki jo starši ali zakoniti zastopniki učenca 
priložijo vlogi za uveljavljanje pravice do subvencionirane šole v naravi. Šola dokumentacijo 
hrani v skladu s predpisi in internim pravilnikom, ki ureja varovanje osebnih podatkov. 
 
Navedeni kriteriji in postopek dodelitve sredstev se lahko uporabljajo tudi pri ostalih šolah v 
naravi, ki niso sofinancirane iz državnega proračuna. 
 

Postopek dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi 
 

10.  člen 
Za vsako šolsko leto ravnatelj posebej imenuje komisijo za dodeljevanje sredstev in odločanje 
o upravičenosti učenca do subvencije šole v naravi. 
 

11.  člen 
Komisijo sestavljajo šolski svetovalni delavec kot predsednik  in najmanj dva strokovna 
delavca šole. 
 

12.  člen 
Komisija začne zbirati vloge, ko šola seznani starše z vsebino posamezne šole v naravi ter z 
drugimi zahtevanimi podatki iz 2. in  3. odstavka 7. člena tega pravilnika. Komisija pregleda 
vloge staršev in vsako vlogo posebej oceni z vnaprej določenimi in ovrednotenimi kriteriji iz 
tega pravilnika. 
 



13.  člen 
Komisija v svoji interni dokumentaciji pri ocenjevanju vsake vloge zabeleži uradni zaznamek  
in določi upravičenost oziroma neupravičenost učenca do subvencioniranja šole v naravi, ob 
upoštevanju razpoložljivih sredstev.  
 

14.  člen 
Vlagatelje za subvencioniranje šole v naravi ravnatelj pisno obvesti o odločiti v skladu z 
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 
Zoper odločitev ravnatelja je možna pritožba. O pritožbi odloča pritožbena komisija. 
 

Prehodne in končne določbe 
 

15.  člen 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme svet zavoda. 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi kriterijev in postopka 
za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi z dne 4.6.2004 
ter Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi kriterijev in postopka za uveljavljanje 
dodelitve sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi z dne 25.9.2008. 
 
Pravilnik je osnova za dodeljevanje sredstev subvencioniranja šole v naravi za šolsko leto 
2015/2016 in v naslednjih šolskih letih. 

 
 

 
V Svetem Juriju, dne 23.9.2015 
 
 
         Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 
                         Liljana Hajdinjak Zelko, prof. 



Osnovna šola Sveti Jurij 
Sveti Jurij 13 
9262 Rogašovci 
 
       Rok za oddajo vloge: _______________  
                 Vloga se odda razredniku učenca. 
 

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIONIRANJA  
ŠOLE V NARAVI 

 
 
 

1. Podpisani _______________________________________________________  
                                     (oče, mati, zakoniti zastopnik otroka)  
 

__________________________________________________________________  
                                         (naslov prebivališča)  
 

za učenca _________________________________________________________, 
    (ime in priimek)  
 

ki v šolskem letu ______________________ obiskuje ________________ razred 
 
uveljavljam pravico do subvencioniranja šole v naravi. 

 
2. Dovoljujem, da šola za namen subvencioniranja šole v naravi uporabi podatke iz 

priloženih odločb in izjavljam, da so podatki, ki sem jih navedel resnični. 
 

3. Zavezujem se, da bom šoli nemudoma sporočil vsako spremembo, ki bi lahko vplivala 
na upravičenost do subvencioniranja šole v naravi. 
 

 
Kraj: ________________  
 
Datum: _________________  
 
Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov učenca : ___________________________ 
 
 
 
 
 
K vlogi prilagam (označite): 

a) fotokopijo odločbe CSD o dodelitvi denarne socialne pomoči, ki mi je priznana za čas od _____ do 
_______; 

b) fotokopijo odločbe CSD o pravici do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje te vloge. 
 
 
 
       

 


