
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITERIJI 
 

ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANO 
ŠOLO V NARAVI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi  učencev v osnovnih šolah (Ur. l. št. 
61 /04, 70/08, 61/09 je svet šole, po predhodno pridobljenem mnenju sveta staršev z dne, 
25. 3. 2022,  na svoji seji z dne, 7. 4. 2022 sprejel  
 
 

KRITERIJE 
za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi 

OSNOVNE ŠOLE COL 
 
 

Splošne določbe 
I. 

Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev 
sredstev za subvencioniranje šole v naravi, ki jo zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati 
v celoti starši/skrbniki učencev. 

II. 
Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo 
za šolstvo 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 razširjen 
program osnovne  šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole. 
Sredstva so namenjena za subvencioniranje učencev glede na kriterije in višino sredstev, ki 
so dodeljena šoli. 

III. 
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. 
 
 
Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 

 
IV. 

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

1. Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu 
Upravičenost do denarne socialne pomoči je razvidna iz odločbe, ki jo izda pristojni 
center za socialno delo.  

2. Višina dohodkov na družinskega člana  
Dohodek na družinskega člana se ugotavlja z odločbo o višini otroškega dodatka, 
izdano s strani centa za socialno delo.  

3. Brezposelnost  
Ugotavlja se na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 
Brezposelnost se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje, lahko dokazuje na druge načine (z lastno izjavo). 

4. Enostarševska družina  
Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev 
umrl in otrok po njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev 
neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za 
preživljanje. 



5. Specifične situacije v družini 
Dolgotrajnejši socialni problemi – oceni se socialno stanje v družini na podlagi 
izdanega mnenja pristojnega centra za socialno delo ali šolske svetovalne službe.  
Dolgotrajna bolezen v družini – oceni se na podlagi potrdila o zdravstvenem stanju, ki 
ga izda osebni zdravnik ali zdravniška komisija.  
Druge specifike v družini - trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, 
družina z večjim številom nepreskrbljenih, smrt v družini, prometna nesreča, ipd. 

 
 
 
Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za šolo v naravi  
 

V. 
Pri odločanju o dodelitvi sredstev učencem za subvencioniranje šole v naravi se upoštevajo 
podrobnejši kriteriji, ki jih komisija ovrednoti s točkami.  
 

Lestvica za določitev števila točk po kriterijih 

 Kriterij  Št. točk 

1.  Prejemanje denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialnovarstvene 
prejemke  

100 

2. Dohodninski razred 

Dohodninski razredi  

I. 40 

II. 35 

III. 30 

IV. 25 

V. 20 

VI. 15 

VII. 10 

VII. 5 

3.  Brezposelnost staršev oz. skrbnikov  
oba 20 

eden  10 

4.  Enostarševska družina   15 

5. Učenec, nameščen v rejniški družini  10 

6. 
Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v 
družini  

(bolezen, smrt v 
družini, večje število 
otrok, ipd.) 

5 

8. 

V istem šolskem letu se udeležijo šole v naravi, 
tabora, … 

dva ali več otrok iste 
družine 

5 
za 

vsakega 
otroka 

9. Druge okoliščine po pisnem priporočilu šolske 
svetovalne službe 

 po 
presoji 
komisije 

 
 
Končno  oceno o doseženih točkah poda ravnatelj, ki se predhodno posvetuje s šolsko 
svetovalno službo.  



 
 

Lestvica za določitev višine subvencije 
a) Prosilcem se dodeli višina subvencije glede na število doseženih točk: 
 

Doseženo 
število točk 

Višina 
subvencije 

100 in več 100% 

80 - 100  80% 

60 - 80  60% 

40 - 60  40 % 

20 - 40  20% 

0 - 20 0 

 
 
b) V primeru, da višina sredstev, ki jih šola dobi od ministrstva, ne pokrije potrebnega zneska 

za subvencijo za vse upravičene kandidate, se višine subvencij vseh kandidatov 
procentualno znižajo ali pa se za manjkajoči delež subvencij namenijo drugi razpoložljivi 
viri financiranja (npr.:  šolski sklad, namenske donacije, …).  

c) V primeru, da je višina sredstev, ki jih šola dobi od ministrstva, višja od zneska, potrebnega 
za subvencije, ravnatelj razporedi preostala sredstva (višek) enakomerno med vse učence, 
ki se udeležijo šole v naravi in se ta znesek upošteva pri končnem obračunu stroškov šole 
v naravi. 

 
VI. 

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, izredne situacije, razmer starši oziroma zakoniti 
zastopnik učenca ne bi mogli plačati. 
 
 
 
Uveljavljanje pravice do subvencije 
 

VIII. 
Starši pravico do subvencionirane šole v naravi uveljavljajo prostovoljno na podlagi pisne 
vloge, ki jo dobijo na šoli ali jo natisnejo iz šolske spletne strani. 
Starši, po roditeljskem sestanku, do konca trajanja šole v naravi,  vlogo priporočeno pošljejo 
na naslov: Osnovna šola Col, Col 35, 5273 Col, s pripisom »Subvencionirana šola v naravi«. 
Upoštevajo se popolne  in pravočasno oddane vloge.  
 
Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje malice se lahko priložijo naslednji dokumenti: 
 
- odločbo o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdano s strani 
pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč, 
 



- odločbo o višini otroškega dodatka, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo, v 
kolikor družina prejema otroški dodatek, 
 
- potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, 
izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev 
brezposelna oseba ali izjava starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali 
na dohodke in socialno stanje družine, 
 
- potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške komisije, 
v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini, 
 
- pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno 
delo, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v družini. 
 
 
Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije 
 

IX. 
O vlogi odloča ravnatelj šole, ali od njega pisno pooblaščena oseba po predhodno 
pridobljenem predlogu šolske svetovalne službe. 
Ravnatelj na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v 
naravi in predloga šolske svetovalne službe oceni vlogo staršev, uskladi potrebe šole na 
nivoju občine ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencioniranja šole v naravi. 
Višina pomoči učencem bo dodeljena glede na število upravičencev in obseg sredstev. 
Ravnatelj lahko pozove vložnika, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo. 
 
Obveščanje staršev 

X. 
Šola staršem vroči odločbo ravnatelja z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti 
učenca do subvencioniranja šole v naravi. 
 
Varstvo pravic 

XI. 
Starši ali zakoniti skrbniki učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 8 (osem) 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/ca sveta šole izmed imenovanih 
članov pritožbene komisije. 
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 

XII. 
Kriteriji o subvencioniranju šole v naravi se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju 
šole v naravi (Ur.l. 61/04 in 70/08, 61/09). 



Ti kriteriji in postopek pričnejo veljati z dnem sprejema na svetu šole in se začnejo 
uporabljati takoj po sprejetju. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


