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Številka dokumenta: 007/8/2017                                                                         Trbovlje, 30. 1. 2017     

 
Po sprejetju Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana 

Cankarja Trbovlje (številka odloka: 014 – 26/2016 – 1, z dne 19. 12. 2016, objavljen v Uradnem 

vestniku Zasavja, številka 19/2016, z dne 20. 12. 2016), na osnovi 60.a člena Zakona o osnovni šoli  (Ur. 

l. RS, št.  81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – 

ZOFVI-K) in v skladu s 13. in 14. členom Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 

61/04, 70/08 in 61/09), je na osnovi pozitivnega mnenja učiteljskega zbora (sestanek dne 7. 2. 2017),  

pozitivnega mnenja sveta staršev (sestanek dne 20. 2. 2017), Svet zavoda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

na predlog ravnateljice, na seji,  dne  6. 4. 2017 sprejel podrobne  

 

 

KRITERIJE in postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev učencem Osnovne šole 

Ivana Cankarja Trbovlje za subvencioniranje šole v naravi 

Splošne določbe 

I. 

Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev 

sredstev za subvencioniranje šole v naravi, ki je zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačati 

v celoti starši/zakoniti skrbniki učencev.  

II. 

Sredstva za subvencioniranje šole v naravi zagotavlja letno eni generaciji učencev Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna v skladu z določili Pravilnika o 

financiranju šole v naravi. 

Šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen 

program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času pouka izven prostora šole. 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje učencev glede na kriterije in višino sredstev, ki so 

dodeljena šoli. 

III. 

Višino prispevka na posameznega učenca za vsako posamezno izvedbo šole v naravi in višino 

subvencije za posameznega učenca za subvencioniranje šole v naravi določi šola vsako šolsko 

leto glede na vsebino in obseg sredstev za ta namen. 

Kriteriji upravičenosti do subvencije 

III. 
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Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencu upošteva kriterije iz 

Pravilnika o financiranju šole v naravi: 

 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. 

IV. 

Pri odločanju o dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi se na podlagi kriterijev iz 

III. točke upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji, da so učenci upravičeni do delne subvencije 

za udeležbo v šoli v naravi: 

 višina denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, višina dohodkov na    

      družinskega člana, 

 višina otroškega dodatka, 

 število nepreskrbljenih otrok v družini, 

 enoroditeljske družine, 

 brezposelnost staršev, 

 dolgotrajna bolezen v družini, ki vpliva na slabši socialni položaj družine, 

 dolgotrajnejši socialni problemi, 

 druge specifike v družini: trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, težja 

bolezen ali smrt v  družini, prometna nesreča, ipd. 

  

Uveljavljanje pravice do subvencije 

V. 

Starši ali zakoniti zastopnik otroka (vlagatelj) pravico do subvencionirane šole v naravi 

uveljavljajo prostovoljno na podlagi pisne vloge, ki jo dobijo osebno pri šolski svetovalni 

delavki ali na spletni strani šole. 

Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi kot dokazilo priložijo: 

 odločbo o otroškem dodatku, ki jo za posamezno leto izda pristojni center za socialno delo. 

Iz odločbe so razvidni naslednji podatki: višina otroškega dodatka / število nepreskrbljenih 

otrok v družini / višina povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana in odstotek 

plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu, ki ga ugotovljeni mesečni dohodek predstavlja 

/ morebitna enoroditeljska družina / višina denarne socialne pomoči / višina denarne pomoči 

za brezposelne. 

Vlagatelj v izjavi na vlogi potrdi s podpisom, da je socialni status družine enak, kot je navedeno 

na priloženi odločbi o otroškem dodatku. Če se je status družine glede na odločbo o otroškem 

dodatku spremenil, mora vlagatelj za nastalo spremembo priložiti še naslednja dokazila: 
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 fotokopijo odločbe o denarni socialni pomoči, izdane pri pristojnem centru za socialno delo 

(če gre za spremembo pri prejemanju denarne socialne pomoči), 

 potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge (če gre  

       za bistveno spremembo višina plače ali drugih prejemkov), 

 potrdilo o brezposelnosti in višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s   

       strani Zavoda RS za zaposlovanje (če gre za spremembe iz naslova brezposelnosti), 

 druga dokazila, ki potrjujejo spremembo socialnega statusa družine. 

V primeru dolgotrajne bolezni v družini, ki vpliva na slabši socialni položaj družine, 

dolgotrajnejših socialnih problemov in drugih specifik v družini mora vlagatelj priložiti 

dokazila. 

 Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije 

VI. 

Ravnateljica šole imenuje tričlansko strokovno komisijo, ki jo sestavljajo šolska svetovalna 

delavka in dva strokovna delavca šole.  

Komisija popolne vloge pregleda in razvrsti upravičence glede na podrobnejše kriterije iz III. 

in IV. člena tega pravilnika in oblikuje predlog o upravičenosti oziroma neupravičenosti do 

subvencije in o višini subvencije. Nepopolne vloge ali nepravočasno oddane vloge komisija 

zavrne.   

Komisija o vlogah odloča na seji v prisotnosti vseh članov.  

Višina pomoči učencem bo dodeljena glede na število vlog in obseg sredstev v tekočem šolskem 

letu. 

VII. 

O upravičenosti učenca do višine subvencionirane šole v naravi odloči ravnateljica ali od nje 

pisno pooblaščena oseba po predhodno pridobljenem mnenju komisije.  

 

V izjemnih primerih lahko ravnateljica na pisno obrazložen predlog šolske svetovalne službe 

posameznemu učencu v celoti ali delno subvencionira udeležbo v šoli v naravi, v kolikor jo 

zaradi slabega socialnega položaja družine starši učenca ne bi mogli plačati.  

 

Obveščanje o upravičenosti do subvencije 

VIII. 

Šola vlagatelju vroči sklep ravnateljice z obrazložitvijo o upravičenosti ali neupravičenosti 

učenca do subvencioniranja šole v naravi. 

  

Varstvo pravic 

IX. 

Zoper sklep se lahko vlagatelj v 15. dneh od prejema sklepa pisno pritoži na Svet zavoda 

Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje ali ustno na zapisnik v tajništvu šole. 
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O pritožbi v zvezi z uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča 

petčlanska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik/ca sveta zavoda izmed imenovanih 

članov pritožbene komisije. 

Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti prisotni vsi 

člani komisije. O pritožbi odloči komisija v roku 20 (dvajset) dni od dneva prejema pritožbe. 

 Uporaba in veljavnost kriterijev 

X. 

Kriteriji o subvencioniranju šole v naravi se uporabljajo skupaj s Pravilnikom o financiranju 

šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09). 

S temi kriteriji prenehajo veljati kriteriji, ki jih je potrdil svet zavoda 20. 1. 2014. 

Ti kriteriji in postopek pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme svet šole in se uporabljajo z 

naslednjim dnem po sprejetju.  

 

 

 

Pridobljeno pozitivno mnenje učiteljskega zbora na sestanku, dne 7. 2. 2017. 

Pridobljeno pozitivno mnenje Sveta staršev OŠ Ivana Cankarja Trbovlje na sestanku, dne 20. 

2. 2017; podpis predsednice, gospe Petre Karba ______________________ 

 Potrdil svet zavoda na sestanku dne 6. 4. 2017. 

 

 

 

 

Mojca Lazar Doberlet,                                                                     Jožica Rovšek, 

ravnateljica                                                                                predsednica Sveta zavoda  

                                                                                                           OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 
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Trbovlje, ______________________ 
 

 

VLOGA ZA UGOTAVLJANJE PRAVICE ZA DODELITEV SREDSTEV UČENCEM 

OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE ZA SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 

 

Spodaj podpisani _________________________________________ želim 
                                  (ime in priimek starša ali zakonitega zastopnika) 
 

uveljavljati  pravico do subvencionirane šole v naravi za svojega otroka 

 

_____________________ , učenca-ke __________ razreda OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, 
       (ime in priimek)                                (razred, oddelek) 

 

Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje. 

 

V skladu s Pravilnikom o subvencioniranju šole v naravi  (Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 

in 61/09),  je potrebno za uveljavitev te pravice predložiti podatke o socialnih razmerah, na 

podlagi katerih šola izbere učence in jim odobri subvencijo šole v naravi. 

 

Priložena dokumentacija: 

- fotokopija odločbe o otroškem dodatku, izdana dne ______________ 

- fotokopija odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči, izdana dne ___________ 

 

Drugi razlogi: 

- bolezen v družini 

- ostale okoliščine ___________________________________ 

Število družinskih članov: __________ 

Število šoloobveznih otrok: _________. 

 
 

S svojim podpisom potrjujem resničnost navedenih podatkov. 

  

Kraj in datum:                                                   Podpis staršev ali zakonitih zastopnikov: 

________________                               _________________________________ 

 

Vloga oddana šolski svetovalni delavki dne: ………………… 

Opomba: Šola zbira navedene podatke samo za ta namen dodeljevanja sredstev za subvencionirano 

šolo v naravi. Šola se obvezuje, da bo s pridobljenimi podatki ravnala v skladu z določili Zakona o 

varstvu osebnih podatkov. 
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