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Na osnovi 13., 14. in 15. člena Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. l. 
RS št. 61/04 in 70/08) in Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/07) je svet 
zavoda Osnovne šole bratov Polančičev Maribor, po predhodno pridobljenem 
mnenju sveta staršev z dne 8. 3. 2010, dne 29. 3. 2010 sprejel podrobne  
 

 
KRITERIJE IN POSTOPEK  DODELITVE SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANJE   

ŠOLE V NARAVI UČENCEM  
V OSNOVNI ŠOLI  BRATOV POLANČIČEV MARIBOR 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Pravilnik o financiranju šole v naravi (v nadaljevanju: Pravilnik) določa elemente 
za določitev cene šole v naravi in elemente za določitev prispevka učenca  za šolo 
v naravi, plačilo strokovnim delavcem, ki izvajajo šolo v naravi ter ureja 
zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencijo šole v naravi iz državnega 
proračuna. 
 

2. člen 
(vsebina kriterijev) 

 
S kriteriji in postopkom dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi iz 
državnega proračuna (v nadaljevanju: Kriteriji), določamo kriterije in postopek 
dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna 
učencem programa osnovne šole v okviru Osnovne šole bratov Polančičev 
Maribor (v nadaljevanju: šola). 
 

 
II. KRITERIJI DODELITVE SREDSTEV UČENCEM 
 

3. člen 
(kriteriji za dodelitev sredstev učencem) 

 
Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi iz državnega 
proračuna v skladu z 13. in 14. členom Pravilnika upošteva zlasti naslednje 
kriterije: 
 

- 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. 
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4. člen 
(podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev učencem) 

 
Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se upoštevajo 
naslednji podrobnejši kriteriji: 
 
1. Višina denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.  
          Prejemanje denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo 

izda pristojni center za socialno delo.  
 
2. Višina dohodkov na družinskega člana.  

Do subvencioniranja šole v naravi so upravičeni učenci, pri katerih višina 
dohodkov na družinskega člana ne presega povprečne mesečne bruto plače 
v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece pred oddajo vloge za 
subvencioniranje šolske prehrane. 
 

3. Višina otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo za 
posamezno leto izda pristojni center za socialno delo. V dohodek družine se 
všteva otroški dodatek v primeru, ko iz odločbe izhaja, da dohodek na 
družinskega člana presega 45% povprečne plače v letu, za katerega se 
določa otroški dodatek. 
 

4. Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje. V primeru, da kateri od brezposelnih 
staršev prejema denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, se le-to všteva 
v dohodek družine.  
Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu 
Republike Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo. 
 

5. Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, 
ki ga izda osebni ali imenovani zdravnik ali zdravniška komisija.  
Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in 
višini subvencije upošteva samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazan 
bistveno slabši socialni položaj družine (visoki stroški povezani z 
zdravljenjem, rehabilitacijo, tujo pomočjo ipd.). 
 

6. Dolgotrajnejši socialni problemi se ugotavljajo na podlagi pisnega mnenja 
pristojnega centra za socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve šolske 
svetovalne službe.  
Dolgotrajnejši socialni problemi so predvsem dolgotrajna brezposelnost 
staršev, nesreče in podobne okoliščine, samohranilstvo ipd.  
Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini se kot podlaga 
za odločitev o dodelitvi in višini subvencije upoštevajo samo v primeru, ko 
je zaradi le-teh izkazan bistveno slabši socialni položaj družine in ko 
dohodki družine ne presegajo povprečne mesečne bruto plače na 
zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece pred oddajo 
vloge za subvencioniranje šolske prehrane. 
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7. Kot druge specifike v družini se štejejo tudi trenutna materialna stiska, 

otroci brez državljanstva, družina z večjim številom nepreskrbljenih, smrt v 
družini, prometna nesreča,  ipd.  
  

Upravičenci morajo izkazati slabši socialni položaj družine po vsaj enem kriteriju. 
Dohodki iz tega člena, ki so podlaga za odločitev o subvencioniranju šole v naravi, 
se seštevajo. 
 
 

5. člen 
 
Procent subvencije šole v naravi je odvisen od števila učencev, ki izpolnjujejo 
pogoje za subvencijo in razpoložljivih sredstev. 
 
 

6. člen 
(medletna vključitev) 

 
Šolska socialna služba lahko med šolskim letom ali ko nastopijo potrebe po 
vključitvi dodatnih učencev za subvencijo šole v naravi, prosi starše za predložitev 
novih potrdil o izpolnjevanju pogojev za dodelitev subvencije. 
 
 

III.  POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV UČENCEM 
 
 

7. člen 
(seznanitev staršev) 

 
Šola je dolžna najmanj 3 mesece pred izvedbo šole v naravi starše učencev, za 
katere se bo organizirala šola v naravi, seznaniti z vsebino posamezne šole v 
naravi, z načinom financiranja in z elementi za določitev cene šole v naravi ter z 
določitvijo prispevka učenca za šolo v naravi v skladu s Pravilnikom. 
 

8. člen 
(dokazila o upravičenosti subvencije) 

 

 Starši se najkasneje 7 dni po seznanitvi o stroških v šoli v naravi oglasijo 
pri socialni delavki šole, kjer izpolnijo vlogo za dodelitev subvencije.  

 K vlogi priložijo fotokopijo zadnje odločbe Centra za socialno delo o 
prejemanju socialne denarne pomoči oz. fotokopijo veljavne odločbe o 
otroškem dodatku. 

 Na osnovi pravočasno vloženih in popolnih pisnih vlog staršev, komisija, ki 
jo imenuje ravnatelj in jo sestavlja socialna delavka in dva strokovna 
delavca šole, naredi prioritetno listo prosilcev in poda ravnatelju predloge 
o upravičenosti do subvencije. 
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 Komisija predlaga upravičenost učenca do subvencije in višino subvencije. 
Subvencije predlaga na podlagi zgoraj navedenih kriterijev in v okviru 
razpoložljivih sredstev. 

 Ravnatelj na podlagi predlogov komisije odloči o upravičenosti 
posameznega učenca do predlagane subvencije. 

 Šola o odločitvi starše pisno obvesti najkasneje v 14 dneh po sprejemu 
odločitve. 

 Na odločitev je možna pritožba na svet šole v roku 8 dni po prejemu 
pisnega obvestila. 

 
 
     IV.  KONČNA DOLOČBA 
 

 
9. člen 

(veljavnost kriterijev) 
 
Kriteriji začnejo veljati dan po sprejemu na svetu šole OŠ bratov Polančičev  
Maribor, uporabljati  pa se začnejo s šolskim letom 2009/2010. 
 
 
 
 
Štev:  226-1 / 2010 
Datum: 30. 3. 2010 
 

  
Predsednica sveta šole: 

             
  Dijana Hauc  

 


