
 

 

OSNOVNA ŠOLAOSNOVNA ŠOLAOSNOVNA ŠOLAOSNOVNA ŠOLA    
	 R N A  N A  K O R O Š K E M	 R N A  N A  K O R O Š K E M	 R N A  N A  K O R O Š K E M	 R N A  N A  K O R O Š K E M  

 

 

CENTER 142, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM,  
TEL. 02/8704140   FAX 02/8704150 
E-MAIL: o-crna.mb@guest.arnes.si 
DAVČNA ŠT.: 98266225  

 
 

PRAVILNIK O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI  

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Pravilnik ureja dodeljevanje sredstev za subvencioniranje šole v naravi  učencem 

osnovne šole Črna na Koroškem in določa podrobnejše kriterije za dodeljevanje teh 

sredstev učencem ter postopek ugotavljanja upravičenosti učencev do 

subvencionirane šole v naravi . 

2. člen 

( šola v naravi) 

Šola v naravi v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi ( uradni list 

RS, št. 61/04) 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. 

 

2. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV UČENCEM 

3. člen 

(seznanitev staršev ) 

Šola v šolski publikaciji in na šolski spletni strani starše seznani o možnosti 

subvencioniranja šole v naravi in načinu uveljavljanja dodelitve sredstev za 

subvencionirano šole v naravi . 

Učitelj 4. razreda na uvodnem roditeljskem sestanku seznani starše s pogoji za 

dodelitev subvencije. 

4. člen 

(komisija za dodeljevanje sredstev) 

Ravnateljica šole imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec, 

vodja šole v naravi in vsaj še en strokovni delavec šole. 

 

 

 



5. člen 

( poročanje Svetu staršev  in Svetu zavoda ) 

Komisija enkrat letno poroča Svetu staršev in Svetu zavoda o dodelitvi sredstev za 

šolo v naravi. 

6. člen  

(oddaja vlog) 

Šolska svetovalna služba sprejema vloge za subvencionirano šolo v naravi vsaj dva 

meseca pred začetkom šole v naravi. Vloge starši oddajo na obrazcih, ki jih pripravi 

šola. Starši morajo vlogi priložiti odločbo o dodelitvi otroškega dodatka oz. druga 

potrebna dokazila. Komisija odloča o vlogah in o svojih odločitvah pisno obvesti 

starše. 

7. člen 

( trajanje pravice do subvencionirane šole v naravi ) 

Pravica do subvencionirane šole v naravi traja eno šolsko leto. 

 

3. KRITERIJ ZA DODELITEV SREDSTEV U ČENCEV 

8. člen 

(kriteriji za subvencioniranje šole v naravi) 

Pri dodeljevanju sredstev za subvencioniranje se držimo naslednje lestvice : 

Dohodek na družinskega člana v % glede na poprečno bruto plačo 

na zaposlenega  v preteklem koledarskem letu v Sloveniji 

% plačila 

staršev 

Do 5 % (I. razred) brezplačno 

Nad 5 % do 30 % (II. do V. razred) 50% plačila 

Nad 30% (od V. razreda naprej) 100% plačila  

 

Šola si pridržuje pravico, da te lestvice ne upošteva, če je število prosilcev večje, kot je 
sredstev, če se denarna sredstva ne porabijo in:  

• če družina prejema denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, 

• če je v družini brezposelnost,  

• če je dolgotrajna bolezen v družini, 

• če se pojavljajo dolgotrajni socialni problemi v družini in podobno. 

 

 



9. člen 

Pri dodeljevanju sredstev za subvencije bo komisija upoštevala tudi sodelovanje 

učencev na različnih solidarnostnih, humanitarnih in zbiralnih akcijah, ki jih organizira 

šola (papir, čistilne akcije…). 

 

4. OMEJITVENE SPOSOBNOSTI 

10. člen 

( primanjkljaj oz. presežek sredstev) 

Komisija za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi lahko v primeru, da je 

upravičencev več, kot imamo sredstev, spremeni kriterije tako, da plačajo polno ceno 

tisti, ki so najbližje meji za višji odstotek plačila staršev. 

V primeru presežka denarnih sredstev, lahko komisija na osnovi podatkov razrednikov 

določenim učencem dodeli tudi višji odstotek sredstev, ki bi ga bil učenec sicer 

upravičen. 

 

5. KONČNE DOLOČBE 

                                                                     11. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme svet zavoda. 

 

 

Sprejeto na Svetu zavoda : 19. 09. 2013 

 

Številka: 26/ 4-2013 

                                                                       

Ravnateljica:          Predsednica Sveta zavoda: 

Romana Košutnik       Mihaela Goltnik 

 
 


