
Na podlagi Pravilnika o spremembi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 

70/08 in 61/09) Svet Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj sprejema 

  

PRAVILNIK O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN POSTOPKU ZA 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 
 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

 

Ta pravilnik ureja podrobnejše kriterije in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za 

subvencioniranje šole v naravi za učence Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj. 

 

2. člen 

(šola v naravi) 

 

Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela in pomeni razširjeni 

program osnovnošolskega izobraževanja. Poteka strnjeno tri ali več dni v času pouka ter se 

izvaja izven prostora šole. Učenci se je udeležijo prostovoljno. 

Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti. 

  

3. člen 

(zagotavljanje sredstev) 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja šoli dodatna sredstva za učence, ki 

zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Iz državnega 

proračuna se letno zagotavljajo sredstva za subvencioniranje šole v naravi eni generaciji 

učencev. 

Stroški se lahko znižajo tudi za sredstva sponzorjev, donatorjev in za sredstva iz šolskega 

sklada. 

 

4. člen 

(kriteriji) 

 

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencu upošteva zlasti naslednje 

kriterije: 

- višina otroškega dodatka, 

- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih v socialnem varstvu, 

- višina dohodkov na družinskega člana (razvidno iz odločbe o otroškem dodatku), 

- brezposelnost enega ali obeh staršev, 

- posebnosti v družini – dolgotrajna bolezen otrok ali staršev, invalidnost, kronične bolezni, 

enostarševske družine, neplačevanje preživnine, smrt v družini, ki ima za posledico slabše 

premoženjsko stanje, število šolajočih otrok in še druge posebnosti. 

 

5. člen 

(pristojni organ odločanja) 

 

Ravnatelj šole v postopku dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi imenuje 

komisijo, ki jo sestavlja šolski svetovalni delavec in najmanj dva strokovna delavca šole, ki na 

podlagi popolne in pravočasno oddane pisne vloge staršev odloči o upravičenosti učenca do 

subvencioniranja šole v naravi. 

 

 

 

 

 



6. člen 

(pritožbena komisija) 

 

Pritožbeno komisijo imenuje svet šole. V pritožbeno komisijo se imenuje najmanj 10 članov, 

od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole.  

Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v 

posameznem primeru. Člani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev šole 

in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci druge šole). 

 

Pritožbena komisija je imenovana za štiri leta. Ista oseba se lahko imenuje za člana pritožbene 

komisije večkrat. Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju 

morajo biti prisotni vsi člani. 

 

7. člen 

(postopek uveljavljanja subvencije) 

 

Starši ali zakoniti zastopniki učenca vložijo pisno Vlogo za dodelitev subvencije za udeležbo 

v šoli v naravi pri razredniku ali šolski svetovalni službi, v roku, dogovorjenem na srečanju, 

kjer jim je bila predstavljena izvedba šole v naravi, stroški in financiranje.  

Ob vložitvi vloge podpišejo še izjavo, s katero dovoljujejo zbiranje podatkov za namen 

subvencionirane šole v naravi.  

Šola si ustrezna dokazila po uradni dolžnosti pridobi od pristojnega centra za socialno delo, 

lahko pa jih vlagatelj, da postopek poteka hitreje, priloži sam.  

Vlogo in izjavo dobijo pri razredniku ali šolski svetovalni službi. 

 

Komisija na podlagi pisne vloge staršev ali skrbnikov in dokazil odloči o upravičenosti do 

subvencije ter starše pisno obvesti o odločitvi. 

Odločba mora biti izdana v 15 dneh po preteku roka za oddajo Vloge za dodelitev subvencije 

za udeležbo v šoli v naravi.  

Vlagatelj se ima pravico pritožiti na Odločbo o dodelitvi subvencionirane šole v naravi v roku 

5 dni od vročitve odločbe.  

 

Odločba pritožbene komisije je dokončna. 

 

 

9. člen 

(veljavnost pravilnika) 

 

Ta pravilnik začne veljati dan po potrditvi na Svetu Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj. 

 

 

Črnomelj, 31. 1. 2019 

 

  

       Predsednica Sveta zavoda 

 Palmira Šašek  

    

 

            

        


