
Na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur.l. RS št. 61/04, 70/08, 61/09) je Svet zavoda, po 
predhodno pridobljenem mnenju Sveta staršev z dne 24. 9. 2013, dne 26. 9. 2013 sprejel podrobne  
 
 

KRITERIJE 
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NA RAVI 

OSNOVNE ŠOLE GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 
 
Splošne dolo čbe 

 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. 
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 za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v 
naravi. Sredstva so namenjena za subvencioniranje učencev glede na kriterije in višino sredstev, ki so 
dodeljena šoli.   
 
Na OŠ Gustava Šiliha Laporje se v večji meri subvencionira letna šola v naravi, v manjšem deležu tudi 
zimska šola v naravi.  
 

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 upravi čenosti do subvencije 

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

- 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. 

 
IV. 

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se na podlagi kriterijev iz III. točke 
upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji: 

- subvencionirano kosilo; 
- subvencionirana malica; 
- število nepreskrbljenih otrok; 
- število otrok iz družine, ki se bo v tekočem šolskem letu udeležilo šol v naravi, ki jih organizira šola;  
- enostarševska družina; 
- brezposelnost starša;  
- izjemne socialne razmere (bolezen otroka, staršev, druge izjemne socialne okoliščine); 
- druge specifike v družini (trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, smrt v družini, 

prometna nesreča, nepredviden dogodek ipd.). 
 

V. 
V primeru dvoma v resničnost izjave za vlogo dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi se 
zahteva: 

- Potrdilo o brezposelnosti staršev ali zakonitega zastopnika; 
- Potrdilo o dolgotrajni bolezni v družini; 
- Kopija odločbe o prejemu denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke; 
- Kopija odločbe o prejemu varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke; 
- Pisno mnenje Centra za socialno delo. 



Uveljavljanje pravice do subvencije 
VII. 

Vlogo za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca pri 
šolski svetovalni službi na posebnem obrazcu (Vloga za pridobitev subvencije za šolo v naravi), ki ga dobijo 
v šolski svetovalni službi ali na spletni strani zavoda. Vlogo vlagatelj predloži osebno v šolski svetovalni 
službi ali po pošti. Če je vloga nepopolna, se lahko vlagatelja pozove, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.  
 
 
Postopek dodelitve ali zavrnitve upravi čenosti do subvencije  

VIII. 
O vlogi odloča tričlanska komisija v sestavi razrednik, šolska svetovalna služba in ravnatelj.     
 
Komisija na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi oceni vlogo 
staršev, uskladi potrebe šole na nivoju občine ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencioniranja 
šole v naravi.    
 
Višina pomoči učencem se dodeli glede na število upravičencev in obstoječih kriterijev. V izjemnih primerih 
lahko komisija 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.  
 
Obveščanje staršev  

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

X. 
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 zavoda 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 

XI. 
Kriteriji o subvencioniranju šole v naravi se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju šole v naravi (Ur.l. 
RS št. 61/04, 70/08, 61/09). 
 
Z dnem, ko pričnejo veljati ti kriteriji, prenehajo veljati kriteriji, sprejeti dne 30. 9. 2008 (P16-0809).  
 
Ti kriteriji in postopek pričnejo veljati in se uporabljati z dnem sprejema na Svetu zavoda. 
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