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Na podlagi Pravilnika o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi, ki ga je Svet OŠ Toneta 
Pavčka sprejel na seji dne 24. 9. 2014, je Svet OŠ Toneta Pavčka na seji dne 24. 9. 2014 
sprejel tudi 
 

PRAVILA O KRITERIJIH IN POSTOPKU  
ZA  

ZNIŽANJE CENE BIVANJA OTROK V NARAVI 
 

1. člen 
(vsebina pravil) 

 
Ta pravila urejajo kriterije in postopek za uveljavljanje znižanja cene bivanja otrok v naravi v 
Osnovni šoli Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček. Sredstva za ta namen lahko prispevajo občine, 
donatorji, sponzorji,  koristijo pa se lahko tudi  sredstva iz šolskega sklada za ta namen in druga 
sredstva. 

2. člen 
   (kriteriji) 

 
Vrtec  pri znižanju celotne cene bivanja otrok v naravi upošteva naslednje kriterije: 
 

A. Prejemanje socialne denarne pomoči po predpisih o socialnem varstvu. 
 
Če starši otroka prejemajo socialno denarno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, je otrok 
upravičen do brezplačnega bivanja v naravi.  
 

B. Otrok je upravičen do subvencioniranja bivanja v naravi v celoti ali v deležu glede na neto 
osebni dohodek na družinskega člana. 
 

 
Če vlagatelj z dokazili izkaže dejstva, ki vplivajo na socialno-ekonomski položaj družine, npr: 
 

C. dolgotrajna bolezen v družini, 
D. dolgotrajnejši socialni problemi ter druge specifike v družini, 

 
komisija pri višini subvencije upošteva tudi višino neto dohodka na družinskega člana. Komisija lahko 
odloči, da se prispevek otroka za bivanje v naravi za takšne primere subvencionira v celoti ali v 
deležu. Višino deleža določi komisija. 

 
 

3. člen 
 
Dokazila: 

 V primeru, da družina učenca prejema denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem 
varstvu, je otrok upravičen do brezplačnega bivanja v naravi. Prejemanje denarne socialne 
pomoči se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno delo. V kolikor 
družina prejema tudi ostale družinske prejemke po predpisih o socialnem varstvu, se višina 
le-teh ugotavlja na podlagi odločb, ki jih izda pristojni center za socialno delo. Višina 

Dohodek na družinskega člana v % glede na 
povprečno plačo v RS 

Delež subvencioniranja 

do 20 % 100 % 
od 21 % do 30 % 50 % 
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otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo za posamezno leto izda pristojni 
center za socialno delo in se tudi všteva v dohodek družine. 
 

 Letni dohodek družine je vsota neto dohodkov, ki so jih družinski člani prejeli v preteklem 
koledarskem letu. V ta dohodek se štejejo obdavčljivi in neobdavčljivi dohodki po zakonu, ki 
ureja dohodnino, prejeti v obdobju preteklega koledarskega leta. V dohodek družine po teh 
pravilih sodijo tudi preživnine, v višini izvršljivega naslova, in prejete pokojnine ter 
nadomestila.  

 

 Brezposelnost staršev oziroma zakonitih zastopnikov 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. Če se 
kateri od brezposelnih staršev med šolskim letom zaposli, se znižanje cene določi glede na 
trenutni socialni položaj družine. Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni 
na Zavodu za zaposlovanje, dokazuje s potrdilom o obveznem zdravstvenem zavarovanju. 

 

 Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda osebni 
ali imenovani zdravnik ali zdravstvena komisija. Za dolgotrajnejšo bolezen se šteje bolezen, ki 
traja več kot tri mesece. Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev o višini 
subvencije upošteva samo v primeru, ko je zaradi bolezni izkazan bistveno slabši socialni 
položaj v družini (brezposelnost, visoki stroški, povezani z zdravljenjem, rehabilitacija, tuja 
pomoč ipd.) 

 

 Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini se ugotavljajo na podlagi pisne 
obrazložitve pristojnega centra za socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve svetovalne 
službe. Kot dolgotrajnejši socialni problemi se štejejo predvsem alkoholizem v družini, 
dolgotrajna brezposelnost staršev, samohranilstvo ipd.  

 
4. člen 

        (postopek) 
 
Svet OŠ Toneta Pavčka v skladu z 8. členom Pravilnika o izvajanju in financiranju otrok v naravi 
imenuje komisijo za subvencioniranje (v nadaljevanju komisija).  
 
Starši ali zakoniti skrbnik otroka na ustreznem obrazcu v vrtec vložijo pisno Vlogo za subvencioniranje 
bivanja otrok v naravi. Vlogi za subvencioniranje bivanja otrok v naravi predložijo potrebne podatke v 
naslednji obliki: 
 

 odločba o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdana s strani 
pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč, 

 odločba o višini otroškega dodatka, izdana s strani pristojnega centra za socialno delo, v 
kolikor družina prejema otroški dodatek, 

 potrdilo o brezposelnosti  in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, 
izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje; v primeru, da niso prijavljeni za 
zavodu, pa potrdilo o zdravstvenem zavarovanju. 

 potrdilo o višini preživnine, ki ga izda center za socialno  delo, v kolikor je kateri od družinskih 
članov do preživnine upravičen, 

 potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani zdravnika ali  z odločbo zdravstvene komisije, 
v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini ali invalidnost, 
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 pisna obrazložitev o socialnem stanju v družini, izdana s strani pristojnega centra za socialno 
delo ali šolske svetovalne službe, v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo 
specifiko v  družini. 

 
Vlogo vložniki dobijo na spletni strani vrtca ali v pisarni svetovalne službe vrtca. 
 
Komisija  pregleda vloge ter odloči o upravičenosti do znižanja. 
 
O upravičenosti do znižanja se komisija odloči na podlagi podatkov iz dokazil, ki jih vložniki priložijo 
vlogi.  
 
Starši so o odločitvi pisno obveščeni v 15 dneh od preteka roka za oddajo vloge. 
 

Na odločbo o dodelitvi in višini subvencije je možna pritožba na pritožbeno komisijo, ki jo imenuje 
svet zavoda, v roku 15 dni od vročitve odločbe. Odločba pritožbene komisije je dokončna.  

 
 
 

5. člen 
(seznanitev staršev) 

 
O možnosti zniževanja cene bivanja otrok v naravi in postopku vrtec starše seznani na roditeljskem 
sestanku in na spletni strani. 
 

6. člen 
(veljavnost pravil) 

 
Ta pravila začno veljati dan po potrditvi na Svetu OŠ Toneta Pavčka. 
 
 

 

 
Datum:  
Številka: 
 
 
 
 
        Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka 
        Tatjana Kupljenik 

 


