
 

 

 

 

 

 

 

Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem je na podlagi 60.a, 60.b 

in 60.c člena Zakona o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in določil Pravilnika o financiranju šole v naravi (UL RS št. 

61/04, 70/08 in 61/09), po predhodnem mnenju Sveta staršev Osnovne šole Prežihovega 

Voranca Ravne na Koroškem z dne 3. 3. 2022, na svoji seji dne 17. 3. 2022 sprejel  

 

 

PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI V OŠ 

PREŽIHOVEGA VORANCA RAVNE NA KOROŠKEM 

       
SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(Vsebina pravilnika) 

 

S tem pravilnikom se podrobneje določajo kriteriji in postopek za dodeljevanje sredstev za 

subvencioniranje šole v naravi za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti 

plačati prispevka za šolo v naravi. 
 

2. člen 
 

Šola v naravi v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 

61/04, 70/08 in 61/09) 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 

prostorov šole. 

 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV 

 

3. člen 

 

Sredstva za subvencioniranje šole v naravi se zagotavljajo iz državnega proračuna in se 

zagotovijo tisti generaciji, ki so ji letno zagotovljena sredstva za sofinanciranje šole v naravi iz 

državnega proračuna. 

 

Višino subvencije za posameznega učenca šola določi vsako šolsko leto glede na vsebino in 

obseg sredstev za ta namen v skladu s postopki in kriteriji tega pravilnika. 

 

 

 

POSTOPEK  ZA DODELITEV SREDSTEV 

 

4. člen  

 

Šola je najmanj tri mesece pred izvedbo šole v naravi dolžna starše oziroma skrbnike učencev, 

za katere se bo organizirala šola v naravi, seznaniti z vsebino posamezne šole v naravi, z 
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načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene šole v naravi. Starše je potrebno 

seznaniti z višino predvidenega prispevka na učenca in jih seznaniti z možnostjo 

subvencioniranja šole v naravi ter z rokom, do katerega morajo oddati vlogo za 

subvencioniranje. 

5. člen  

 

Vlogo za subvencioniranje šole v naravi oddajo starši oziroma skrbniki na obrazcu šole »Vloga 

za subvencijo šole v naravi«, ki je dostopna na spletnih straneh šole oziroma v šolski svetovalni 

službi. 

 

Vlogo se odda po pošti ali osebno v tajništvu. Nepopolno vlogo mora vlagatelj v roku pet 

delovnih dni po prejemu ustreznega obvestila dopolniti, sicer se šteje za neustrezno in se zavrže. 

Vloge, ki so prispele po roku, se ne upoštevajo. 

 

KRITERIJI UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIJE 
 

6. člen 

 

Kriterije določa 13. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi.  

 

Šola pri določitvi višine subvencioniranih sredstev učencem upošteva še naslednje kriterije:  

 

 Kriterij Lestvica Št. točk 

1.  Višina povprečnega mesečnega dohodka na 

osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem 

dodatku 

1. dohodkovni razred 10 

2. dohodkovni razred 8 

3. dohodkovni razred 6 

4. dohodkovni razred 4 

5. dohodkovni razred 2 

2.  Prejemanje denarne socialne pomoči DA 2 

3. Brezposelnost obeh staršev 4 

enega starša 2 

4. Število nepreskrbljenih otrok v družini 2  

3 

4 ali več 

1 

2 

3 

5. Specifika v družini (trenutna materialna 

stiska, bolezni, nesreče, invalidnost, smrt 

…) 

DA – po strokovni presoji šolske 

svetovalne službe in razrednika 

0–4 

 

Na podlagi kriterijev se oblikuje prednostni vrstni red za subvencioniranje šole v naravi. Pri 

določitvi višine subvencije se upošteva obseg denarnih sredstev, ki so na voljo za subvencijo v 

tekočem letu in doseženo število točk. 

 

ODLOČANJE O UPRAVIČENOSTI 

 

7. člen 

 

Ravnatelj šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in najmanj dva  

strokovna delavca šole. Komisija vloge pregleda in jih razvrsti glede na kriterije iz  6. člena 

tega pravilnika ter oblikuje predlog o upravičenosti in o višini subvencije. 

 

Če komisija podvomi v resničnost podatkov, lahko zaprosi CSD za mnenje oz. potrditev danih 

podatkov. 



O upravičenosti učenca in višini subvencije na predlog komisije odloči ravnatelj. 

 

VARSTVO PRAVIC 

 

8. člen 

 

Starši lahko podajo pisno pritožbo v roku petnajst dni po prejemu odločbe o dodelitvi 

subvencije za šolo v naravi. 

 

O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča 

pritožbena komisija šole v roku petnajst dni od pritožbe. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

9. člen 

 

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na 

Koroškem se uporablja skupaj in v skladu z določbami Pravilnika o financiranju šole v naravi. 

 

Podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve subvencioniranja šole v naravi pričnejo veljati z 

dnem sprejema na Svetu šole Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem in po 

predhodni pridobitvi mnenja Sveta staršev Osnovne šole Prežihovega Voranca Ravne na 

Koroškem. 

 

10. člen 

 

Člane komisije določi ravnatelj vsako šolsko leto. 

 

Ravne na Koroškem, 18. marec 2022 

 

Številka: 007-1/2021-4 

 

Priloga: 

- seznam članov komisije 

 

 

 

 


