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Svet Osnove šole Nove Jarše je po predhodni pridobitvi mnenja sveta staršev Osnove šole Nove 
Jarše v skladu z 13. in 14. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 
61/2004, 70/2008 in 61/2009) sprejel  
 

 
K R I T E R I J E  Z A  D O D E L I T E V  S R E D S T E V  U Č E N C E M  Z A 

S U B V E N C I O N I R A N J E  Š O L E  V  N A R A V I  I N  
P O J AS N I L O  O  P O S T O P K U  Z A U V E L J AV L J AN J E  T E H  P R AV I C  

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(seznanitev staršev) 

V skladu s 16. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (v nadaljevanju: Pravilnik) mora šola 
najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi seznaniti starše učencev, za katere se bo 
organizirala šola v naravi z vsebino posamezne šole v naravi, z načinom sofinanciranja, z višino 
prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo šole v naravi, z možnostjo subvencioniranja 
prispevka učencev za udeležbo v šoli v naravi in rokom, do katerega morajo starši oziroma skrbniki 
oddati vlogo za subvencioniranje šole v naravi. 

 
2. člen 

(zagotavljanje sredstev za subvencioniranje šole v naravi) 
 

V skladu z 12. členom Pravilnika se sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavljajo iz 
državnega proračuna v skladu sklepom ministra. Delež teh sredstev na posamezno šolo je najmanj 
15% in praviloma ne višji od 45% sredstev za sofinanciranje šole v naravi v skladu z 11. členom 
Pravilnika. 

3. člen 
(kriteriji za subvencioniranje šole v naravi) 

 
V skladu s 13. členom Pravilnika šola pri določitvi višine dodelitve sredstev upošteva zlasti 
naslednje kriterije:  
1) prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  
2) višina dohodkov na družinskega člana,  
3) višina otroških dodatkov,  
4) brezposelnost staršev,  
5) dolgotrajna bolezen v družini,  
6) dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini. 
 
 

II. POSTOPEK UVELJAVLJANJA  PRAVICE DO SUBVENCIJE 

4. člen 
(postopek) 

 
O pravici do sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati 
prispevkov za materialne stroške šole v naravi se odloča po pravilih upravnega postopka. 
 

5. člen 
(pristojnost) 

 
(1) V skladu s 60. a členom Zakona o osnovni šoli (ZOsn, Ur. l. RS, št. 12/1996 in nasled.) je za 
odločanje v zvezi z dodelitvijo sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti 
plačati prispevkov za materialne stroške šole v naravi, pristojen ravnatelj šole. 
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(2) V skladu s 30. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 80/1999 in 
nasled.) lahko ravnatelj delavca zaposlenega v šoli pooblasti, za vodenje celotnega postopka 
oziroma opravo posameznih dejanj v postopku, do izdaje odločbe. 
 
(3) Oseba iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati pogoje iz 31. člena ZUP. 
 

6. člen 
(vloga) 

 
(1) Vloge se odda pisno na predpisanem obrazcu ali ustno na zapisnik. 
 
(2) Obrazec »Vloga za subvencioniranje šole v naravi« se dobi v tajništvu šole, pri šolski svetovalni 
službi in na spletni strani šole. 
 

7. člen 
(odločba) 

 
Ravnateljem bo v skladu z določbami ZUP izdal ustrezno pisno in obrazloženo odločbo in jo vročil 
strankam. 
  

8. člen 
(pritožba) 

 
Na odločbo ravnatelja v zvezi z dodeljevanjem subvencije za šolo v naravi je možna pritožba na 
Pritožbeno komisijo Osnove šole Nove Jarše v roku 15 dni od vročitve odločbe. 
 

III. PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV ZA ŠOLO V NARAVI 

 
9. člen 

 

 Kriterij Lestvica Št. točk 

1. Prejemanje denarne socialne pomoči da 10 

2. 

povprečni mesečni dohodek na osebo v % (upoštevan 
dohodek na družinskega člana v % povprečne plače v 
RS v preteklem letu – po lestvici CSD) – razvidno iz Odločbe 

o višini otroškega dodatka ali iz potrdila delodajalca o višini bruto plače 

do 18 % 16 

nad 18 % do 30 %
 

14 

nad 30 % do 36 %
 

12 

nad 36 % do 42 %
 

10 

nad 42 % do 53 %
 

8 

nad 53 % do 64 %
 

6 

3. Brezposelnost staršev oz. skrbnikov 
obeh 4 

enega 2 

4. Število nepreskrbljenih otrok v družini 

1 1 

2 2 

3 3 

5. Enostarševska družina da 4 

6. Specifična situacija v družini (bolezni, soc. problemi…) po strokovni presoji 0-10 

 

10. člen 
(seznam kandidatov) 

 
Oseba, ki vodi postopek, skupaj z ravnateljem pripravi seznam kandidatov iz prejšnjega člena. 
Kandidate razvrstita v lestvico od največ do najmanj točk. Glede 6. točke prejšnjega člena je 
dodelitev točk prepuščena ravnatelju. 
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11. člen 
(ugotavljanje dejstev) 

 
(1) Upravičenost do denarne socialne pomoči je razvidna iz odločbe, ki jo izda pristojni center za 
socialno delo. 
 

(2) Dohodek na družinskega člana se ugotavlja z odločbo o višini otroškega dodatka, izdano s 
strani centra za socialno delo. V kolikor starš oz. skrbnik ni uveljavljal pravice do otroškega 
dodatka, se dohodek na družinskega člana ugotavlja s potrdili delodajalca o višini bruto plače za 
pretekle 3 mesece pred oddajo vloge oz. potrdilom o višini denarnega nadomestila za čas 
brezposelnosti, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 
 

(3) Brezposelnost se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. 
 

(4) Enostarševska družina je določena v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, 
Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011) 
 

(5) Glede dolgotrajnejših socialnih problemov in druge specifike v družini, se oceni pisno mnenje o 
socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo. 
 

(6) Glede dolgotrajne bolezni v družini se oceni potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani 
osebnega zdravnika ali zdravniške komisije. 
 

(7) Končno oceno o doseženih točkah iz 5. in 6. odstavka tega člena poda ravnatelj, ki se lahko 
predhodno posvetuje s šolsko svetovalno službo.  
 
 

12. člen 

(ključ za dodeljevanje sredstev) 

(1) Šola razdeli med kandidate sredstva, ki jih dobi od ministrstva v skladu z 12. členom Pravilnika.  
 

(2) Sredstva iz 1. odstavka tega člena šola razdeli med vse kandidate, ki bi bili upravičeni vsaj do 
20,00 EUR subvencije oziroma več, po naslednjem ključu: 
 
 
1) najprej od 100% sredstev iz prvega odstavka rezervira 5% teh sredstev za pritožbene 

postopke, 
 

2) od preostalih 95% sredstev nato 50% sredstev razdeli med kandidate, ki imajo glede na 
kriterije iz 9. člena največ točk tako, da znaša višina subvencije (v % od prispevka učenca za 
šolo v naravi) 100% (celotna subvencija). Sredstva šola deli na ta način dokler jih ne zmanjka. 
Rezultat se zaokroži navzdol na cele kandidate. Preostanek se prenese v naslednjo fazo 
delitve. 

 

3) 45% sredstev oziroma višji preostanek se razdeli v zadnji fazi delitve. Šola napravi nov seznam 
upravičencev po naslednjem postopku: 

 

Najprej iz celotnega seznama upravičencev odšteje kandidate, ki so že dobili subvencijo po 
prejšnji točki (celotna subvencija). 

 

Nato glede na še ostale kandidate izračuna relativno vrednost 1 točke glede na vse dosežene 
točke vseh še preostalih kandidatov. Ob tako dobljenem rezultatu potem s seznama črta 
kandidate, ki bi dobili manj kot 25,00 EUR glede na število točk, ki so jih dosegli in vrednost 1 
točke. 
 
Ko šola dobi tak nov strnjen seznam, samo izmed teh preostalih kandidatov ponovno izračuna 
vrednost 1 točke glede na vse dosežene točke še preostalih kandidatov. Šola sedaj dobi novo 
(višjo) vrednost 1 točke. Vsakemu preostalemu kandidatu nato dodeli sredstva v skladu z 
doseženimi točkami (sorazmerno plačilo subvencije). 

 

(4) V primeru, da posamezni vlagatelj uspe s pritožbo, se ne popravlja razmerij iz 2 in 3. točke 2. 
odstavka tega člena. Takemu vlagatelju pripada subvencija v enaki višini oziroma razmerju 
(sorazmerno plačilo subvencije) kot kandidatu, ki je v skladu s kriteriji, ki so bili izoblikovani v 3. 
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točki 2. odstavka tega člena (upošteva se torej relativna vrednost ene točke iz 3. točke 2. 
odstavka). 
 

(5) V primeru, da je sredstev zaradi pritožb premalo, jih šola zagotovi iz sredstev šolskega sklada. 
V primeru, da se 5% rezerviranih sredstev za pritožbene postopek ne porabi, se ta sredstva 
prenesejo na šolski sklad za namene subvencioniranja šole v naravi. 
 
 

IV. KONČNA DOLOČBA 

 
13. člen 

 

Ti kriteriji pričnejo veljati z dnem sprejetja na seji sveta zavoda.  

 

Sprejeto na svetu zavoda, dne 27.5.2013 

 

Predsednik sveta zavoda: 

       Jasmin Burzić 

 

 

 

 
POJASNILO: Delitev poteka v 3. krogih.  
 

V 1. krogu se 5% sredstev rezervira za morebitne pritožbene postopke. 
 

V 2. krogu se 50% sredstev deli v absolutnih zneskih (toliko kolikor znaša prispevek učenca za 
šolo v naravi. 50% sredstev se deli na tak način dokler jih ne zmanjka. Rezultat se zaokroži na cele 
kandidate. Če je npr. sredstev za 4,5 kandidatov, dobijo subvencijo v celoti 4 kandidati. Višek 
sredstev se prenese v 3. krog. 
 

V 3. krogu se sredstva delijo v relativnih zneskih, glede na rezultat (točke) posameznega 
kandidata. Da ne bi bili rezultati preveč razdrobljeni se iz te mase kandidatov najprej odštejejo vsi 
kandidati, ki so že dobili celotno subvencijo v 2. krogu in tisti bi bili upravičeni do manj kot 25,00 
EUR (ta meja je umetno postavljena in se lahko tudi premakne). Na tako dobljene kandidate se 
potem ponovno izračuna vrednost posamezne točke (ta vrednost mora biti višja) in se vsakemu 
kandidatu dodeli subvencija glede na relativni rezultat vseh ostalih še upravičenih kandidatov 
(sorazmerno plačilo subvencije).  
 

V pritožbenem postopku, kjer stranka uspe in se ji prizna več točk, kakor na prvi stopnji se ne 
podira razmerij iz 2. in 3. kroga za nazaj. Ti kandidati so namreč že dobili svoje pravice s potekom 
pritožbenega roka, saj so odločbe postale dokončne in pravnomočne. Zato se tistemu kandidatu, ki 
je uspel v pritožbi, dodelijo sredstva glede na vrednost točke izračunane v 3. krogu. To lahko 
pomeni tudi, da na koncu dobi 100% subvencijo. Subvencije večje od 100% ni.  
 

V kolikor zmanjka sredstev za poplačilo uspešnih pritožb, šola zagotovi sredstva iz šolskega 
sklada.  V kolikor pa se ta sredstva v pritožbenem postopku ne izčrpajo, pa se prenesejo  v šolski 
sklad, za namene subvencioniranja šole v naravi za tiste, ki bi v pritožbi uspeli in bi zmanjkalo 
sredstev s strani ministrstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


