
ŠOLE V NARAVI šolsko leto 2019/20 

SMUČARSKA ŠOLA 

KRANJSKA GORA , od 13. 1. 2020 do 17. 1. 2019 

5. razred 

šola število 

učencev 

Število 

prijavljenih 

učencev 

spremljevalci stroški 

Zg. 

Kungota 

19 14 Franci KOLARIČ 

– vodja 

bivanje: 65,30 € 

Sp. 

Kungota 

11 11 Nada LAMPRET izposoja posteljnine: 4,40 € 

Svečina 4 3 BANIČ MATEJ smučarska karta: 

 34 28  avtobusni prevoz: TAJHMAN 

1.040.00€/30,59 € po učencu                                                   

  82,35 %  stroški spremljevalcev: 

skupaj: 200,78 € 

 

 PREDVIDENI STROŠKI UČENCEV    
ZAP. NAZIV STROŠKA ŠT. CENA/UČENCA ZNESEK 

1. BIVANJE UČENCEV 28                    65,30             1.828,40    

2. PREVOZ Z AVTOBUSOM UČENCI 28                    33,55                 939,40    

3. IZPOSOJA POSTELJNINE 28                      4,40                 123,20    

4. SMUČARSKE KARTE UČENCI 28                    74,00             2.072,00    

5. STROŠKI SPREMLJEVALCEV 28                    53,53             1.498,72    

  STROŠKI:                   230,78             6.461,72    

  SUBVENCIJA ŠOLSKI SKLAD  28                    30,00                 840,00    

  CENA NA UČENCA                    200,78             5.621,72    

 

 

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE  

AJDA, LIBELIČE, od  9. 3. 2020 do 13. 3. 2020 

7. razred 

razred število učencev Število prijavljenih učencev spremljevalci stroški 

7. a 24 21 Samo DREO – vodja bivanje: 66,40 € 

7. b 23 22 Gregor AMBROŽ izposoja posteljnine: 4,40 € 

 47 43 Nataša PODGORŠEK avtobusni prevoz: TAJHMAN 

438,00 €/9,32€ po učencu 

  91,48 %  stroški spremljevalcev: 

    skupaj:116,21 

  

 PREDVIDENI STROŠKI UČENCEV    
ZAP. NAZIV STROŠKA ŠT. CENA/UČENCA ZNESEK 

1. BIVANJE UČENCEV 43                    66,40             2.855,20    

3. PREVOZ Z AVTOBUSOM UČENCI 43                      9,52                 409,36    

5. IZPOSOJA POSTELJNINE 43                      4,40                 189,20    

8. STROŠKI SPREMLJEVALCEV 43                    35,89             1.543,34    

  STROŠKI:                   116,21             4.997,10    



 

ŠOLA ZA ŽIVLJENJE 

TRILOBIT, od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020          8. razred 

razred število 

učencev 

Število 

prijavljenih 

spremljevalci stroški 

8. a 23 20 Marko ŠEBREK - 

vodja 

bivanje: 66,40 € 

8. b 22 21 Duška VAKE izposoja posteljnine: 4,40 € 

 45 41 Matej BANIČ avtobusni prevoz: TAJHMAN 

1.090,00 €/24,78 € po 

učencu 

  91,11 %  stroški spremljevalcev: 

    skupaj:117,19 

 

 

 PREDVIDENI STROŠKI UČENCEV    
ZAP. NAZIV STROŠKA ŠT. CENA/UČENCA ZNESEK 

1. BIVANJE UČENCEV 41                    66,40             2.722,40    

2. PREVOZ Z AVTOBUSOM UČENCI 41                      9,52                 390,32    

3. IZPOSOJA POSTELJNINE 41                      4,40                 180,40    

4. STROŠKI SPREMLJEVALCEV 41                    36,87             1.511,71    

  STROŠKI:                   117,19             4.804,83    

 

 

PLAVALNA ŠOLA 

BURJA, od 1. 6. 2020 do 5. 6. 2020 

3. razred 

šola število 

učencev 

spremljevalci stroški 

Zg. 

Kungota 

21 21 Franci KOLARIČ - 

vodja 

bivanje: 65,30 € 

Sp. 

Kungota 

16 16 Nina LACKOVIĆ izposoja posteljnine: 4,40 € 

Svečina 4 4 Mihaela ČERNKO uporaba bazena: 6,00 €/na dan 

 41  Polona HRASTNIK avtobusni prevoz: TAJHMAN 1.360,00 €/33,17 €  

po učencu 

    stroški spremljevalcev: 

skupaj:  112,16 Z UPOŠTEVANO SUBVENCIJO mizš 

 

PREDVIDENI STROŠKI NA UČENCA  

ZAP. NAZIV STROŠKA ŠT. CENA/UČENCA ZNESEK 

1. BIVANJE UČENCEV 41                    65,30                   2.677,30    

2. IZPOSOJA POSTELJNINE 41                      4,40                       180,40    

3. PREVOZ Z  AVTOBUSOM-UČENCI 41                    30,22                   1.239,02    

4. UPORABA BAZENA 41                    30,00                   1.230,00    

5. OGLED LUKE KOPER 41                      1,00                         41,00    

6. VOŽNJA Z LADJICO 41                      6,50                       266,50    

7. OGLED AKVARIJA V PIRANU 41                      2,50                       102,50    

8. STROŠKI DELAVCEV  41                    39,84                   1.633,54    

  STROŠKI:                   179,76                   7.370,26    

9. SUBVENCIJA MIZŠ 41                    67,60                   2.771,60    

10. PRISPEVEK STARŠI 41                 112,16                   4.598,66    

  SKUPAJ VSI PRIHODKI             179,76             7.370,26    

 



Šola v naravi je pomemben del šolskega procesa, zato se trudimo, da učencem omogočimo čim več 

dni v šoli v naravi.  

Pri organizaciji šole v naravi upoštevamo načelo enakih možnosti in prostovoljnosti, to je pomagati 

učencem, katerih starši ne morejo zagotoviti sredstev za vključevanje otrok v program, upoštevati 

posebnosti posameznih otrok (na primer zdravstveno stanje), in zagotoviti ustrezen programa za 

učence, ki se ne vključijo v šolo v naravi. 

Program šole v naravi je oblikovan tako, da omogoča in spodbuja povezovanje med disciplinarnimi 

znanji (uresničuje in prepleta medpredmetne vsebine, na primer okoljsko vzgojo ipd.). 

Uvaja in spodbuja različne oblike in metode dela, predvsem tiste, ki jih specifična organizacija dela 

omogoča, na primer terensko, projektno delo in skupinsko delo. 

Konkreten program šole v naravi (en program) zagotavlja uresničitev ciljev z različnih področij oziroma 

sklopov. Posamezni programi so "specifično" obarvani in enkrat poudarjajo eno, drugič drugo 

področje. 

Program šole v naravi je naravnan/usmerjen k večanju socialno-integracijske vloge šole oziroma 

vzgojno izobraževalnega procesa, zato spodbuja sodelovanje z okoljem, razvija nove oblike 

sodelovalnega učenja in skupinskega dela. 

Program mora zagotoviti avtonomnost učitelja, podpirati njegovo strokovnost in odgovornost oziroma 

omogočiti šoli suvereno izbiranje vsebin in ciljev šole v naravi. Program mora spodbujati sodelovanje 

vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni proces, to je učitelja, učenca, staršev in okolja. 

Program učencu omogoča sooblikovanje vsebin, predvsem prostočasne aktivnosti. Načrtovanje in 

organizacijo šole v naravi poudarja prikriti kurikulum, katerega učinke je treba pozorno spremljati. 

Šola v naravi je posebna organizacijska oblika dela, temelji namreč na izvedbi zunaj šolskih prostorov, 

po možnosti celo izven urbaniziranih okolij. 

Financiranje šole v naravi 

Pravilnik o financiranju šole v naravi določa elemente za določitev cene šole v naravi, elemente za 

določitev prispevka učenca, plačila strokovnim delavcem, ki izvajajo šolo v naravi, ter ureja 

zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi. Pravilnik ureja elemente za 

določitev cene in tudi določa zgornjo še dopustno vrednost cene na učenca na dan. Cena je vezana na 

ceno na učenca na dan v CŠOD. V ceno šole v naravi, ki se sofinancira iz sredstev državnega proračuna, 

lahko šola vključi le dejanske stroške bivanja, ceno smučarske vozovnice in vstopnin (bazen, muzeji,....) 

ter ceno prevoza v skladu s 5. členom Pravilnika, ne sme pa vključevati stroškov, ki so vezani na 

strokovne delavce, ki izvajajo šolo v naravi. Cene ostalih izvedb šole v naravi pa lahko vključujejo tudi 

stroške strokovnih delavcev, vendar je višina teh stroškov na posameznega učenca v 8. členu Pravilnika 

omejena (največ 75 % cene bivanja na dan na učenca, ki velja v CŠOD, za učence, ki so vključeni v 

prilagojene izobraževalne programe in v posebne programe vzgoje in izobraževanja, pa ne smejo 

presegati 117% cene na dan na učenca, ki velja v CŠOD). 

Pravilnik določa, da cena bivanja na dan in cena smučarske vozovnice in/ali vstopnin na posameznega 

učenca ne sme preseči vrednosti: 

 cene bivanja na dan na učenca v CŠOD, pomnožene z 2,6 za šolo v naravi s poudarkom na 

smučanju, 



 cene bivanja na dan na učenca v CŠOD, pomnožene z 1,7 za šolo v naravi s poudarkom na plavanju 

ali drugih vsebinah. V to ceno je všteta tudi morebitna vstopnina za obisk muzeja, akvarija, plačilo 

bazena, vožnja z ladjico in podobno. 

Za te dejavnosti se staršem ne sme določiti dodatnega prispevka. Pravilnik ne omogoča, da bi šola v 

soglasju s starši lahko določila višji prispevek, kot je določen s pravilnikom. 

Pravilnik v 17. členu ureja plačilo strokovnim delavcem, ki izvajajo šolo v naravi, in določa, da 

strokovnemu delavcu šole pripada: 

 plača za delovni čas v obsegu, kot je določen v njegovi pogodbi o zaposlitvi, v skladu s predpisi, ki 

urejajo plače, 

 plačilo v skladu s kolektivno pogodbo za največ 5 ur dežurstva in dela preko polnega delovnega 

časa na dan oziroma do 16 ur dežurstva in dela preko polnega delovnega časa na teden, in do 6 ur 

stalne pripravljenosti na dan, 

 terenski dodatek v skladu s kolektivno pogodbo. Obseg ur dežurstva je seveda odvisen od 

razporeditve za vsakega posameznega strokovnega delavca in je načrtovan z izvedbenim 

programom; 

 Pravilnik v 18. členu določa, da zunanjemu sodelavcu, ki izvaja šolo v naravi, pripadajo stroški 

bivanja in plačilo za opravljeno delo v višini največ dvakratne cene bivanja na dan na učenca, ki 

velja v CŠOD. 

MOŽNOSTI NAČINA PLAČILA:

Po posvetovanju z revizorsko hišo in s svetovalcem na portalu Seja Verlag & Dashofer, je 

plačevanje šole v naravi na obroke pred samo izvedbo dopustno oz. običajno in tudi razumljivo. 

Šola bo v svojih internih aktih to možnost plačila ustrezno uredila. 

Cena posamezne šole v naravi je izračunana po predvidenih stroških in po številu trenutno 

prijavljenih otrok za posamezno šolo v naravi, razen za plavalno šolo, kjer je predvideno 

dejansko število otrok v razredu. Cena posamezne šole v naravi je akontativna, morebitni 

poračuni z doplačili staršev ali z vračili staršem, pa bodo izvršeni v 30 dneh po vrnitvi učencev iz 

šole v naravi. 

 Smučarska šola KRAJNSKA GORA (UČENCI 5. RAZREDOV) plačilo v 4. obrokih: 1. obrok 

27.11.2019, 2. obrok 28.12.2019 , 3. obrok 28.1.2020 ter 4. obrok 17.2.2020 po izvedbi šole v 

naravi – dejanski obračun in morebitni poračuni (doplačila staršev ali vračila staršem). 

 Šola za življenje  AJDA-LIBELIČE (UČENCI 7. RAZREDA) plačilo v 4. obrokih: 1. obrok 08.12.2019, 

2. obrok 8.1.2020, 3. obrok 7.2.2020, 4. obrok 28.3.2020 po izvedbi šole v naravi-dejanski 

obračun in morebitni poračuni (doplačila staršev ali vračila staršem). 

 Šola za življenje TRILOBIT (UČENCI 8. RAZREDA) plačilo v 4. obrokih: 1. obrok 29.3.2020, 2. 

obrok 29.4.2020, 3. obrok 29.5.2020, 4. obrok 30.6.2020 po izvedbi šole v naravi-dejanski 

obračun in morebitni poračuni (doplačila staršev ali vračila staršem). 

 Plavalna šola CŠOD BURJA (UČENCI 3.RAZREDOV ) plačilo v 5. obrokih: 1. obrok 29.2.2020, 2. 

obrok 29.3.2020, 3. obrok 29.4.2020, 4. obrok 29.5.2020, 5. obrok 29.6.2020 po izvedbi šole v 

naravi-dejanski obračun in morebitni poračuni (doplačila staršev ali vračila staršem). 

 



Cenik 2019/20 CŠOD 

Cene v tem ceniku veljajo za šole in druge izvajalce programov s področja vzgoje in izobraževanja. V ceno so vključeni stroški 
bivanja in prehrane. V ceno so všteti 4 obroki: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in večerja, vedno pa sta na razpolago sadje in 
napitek. Dietne in vegetarijanske posebnosti dom upošteva, a jih je potrebno sporočiti vsaj 10 dni pred prihodom. 
Vsi udeleženci morajo s sabo prinesti posteljnino (rjuho, prevleko za vzglavnik, prevleko za odejo). Udeleženci imajo možnost 
izposoje posteljnine z ustreznim doplačilom. 

V ceno bivanja niso všteti naslednji stroški: 

 prevoz do CŠOD enote in domov, 

 izposoja posteljnine, 

 jahanje na CŠOD Škorpijon, 

 uporaba bazena na CŠOD Burja, 

 avtobusni stroški prevoza do smučišč, 

 smučarske karte, 

 karte za bazen, 

 stroški dodatnih ekskurzij na željo naročnika. 

Skupina Pet-dnevni 
program/ 
osebo 

Štiri-dnevni 
program/ 
osebo 

Tri-dnevni 
program/ 
osebo 

Dvo -dnevni 
program/ 
osebo 

Vikend pet-
ned/ osebo 

Vikend pet-
sob, sob-ned/ 
osebo 

Vrtec in osnovnošolske 
skupine od 1. do 6. 
razreda 

65,30 € 51,35 € 37,50 € 23,65 € 37,50 € 23,65 € 

Osnovnošolske skupine 
od 7. do 9. razreda 

66,40 € 52,30 € 38,25 € 24,05 € 38,25 € 24,05 € 

 

Posteljnina ni vključena v ceno 

Cena polnega oskrbnega dne za vrtce in osnovnošolske skupine od 1. do 6. razreda je 13,89 € / osebo. 
Cena polnega oskrbnega dne za osnovnošolske skupine od 7. do 9. razreda je 14,12 € / osebo. 
Cena polnega oskrbnega dne za srednješolske skupine je 15,41 €. / osebo 

Jahanje – šolske skupine (CŠOD Škorpijon) 6 € na učno vsebino, na učenca 

Jahanje – šolske skupine (CŠOD Škorpijon) 3 € na učno vsebino, na učenca, 3. razred in mlajši 

Uporaba bazena (9,5 % DDV) – CŠOD Burja 6 € na dan, na učenca 

Izposoja posteljnine (22% DDV) 4,4 € na komplet 

Prispevek za dan dejavnosti v DC 1,5 € / 2 € / 2,5 €  na učenca 

Enodnevni program v domovih 2 € na učenca 

CŠOD udeležencu, ki iz upravičenih razlogov predčasno zapusti program, odšteje le odsotnost, daljšo od enega dneva. 

 


