
Na podlagi 14. člena Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/2004) je Svet 

Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana na 2. seji dne 30. 9. 2008 

sprejel naslednji: 

  

PRAVILNIK 

O PODROBNEJŠIH KRITERIJIH IN POSTOPKU ZA DODELITEV SREDSTEV ZA 

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI 

OSNOVNE ŠOLE FRANCA ROZMANA - STANETA 

  

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopku za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v 

naravi Osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana (v nadaljevanju: 

pravilnik) razčlenjuje kriterije za  dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi učencem, 

opredeljene v 13. členu Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. list RS, št. 61/2004) in 

določa postopek za uveljavljanje dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi v Osnovni 

šoli Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana (v nadaljevanju: šola). 

Pravilnik se uporablja za subvencioniranje šol v naravi za katere zagotavlja sredstva Ministrstvo za 

šolstvo in šport. Za ostale šole v naravi se pravilnik uporablja, če so za to zagotovljena sredstva. 

II. KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV 

2. člen 

Šola pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje šole v naravi upošteva zlasti naslednje kriterije: 

� prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, 

� višino dohodkov na družinskega člana, 

� višino otroških dodatkov. 

 



 

 

III. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV 

3. člen 

Postopek za odločanje o upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi in o višini 

subvencije za posamezno vlogo vodi tričlanska Komisija za vodenje postopka za subvencioniranje 

šole v naravi (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje ravnatelj šole s sklepom. Komisijo 

sestavljajo šolska svetovalna delavka kot predsednik in dva člana, strokovna delavca šole. 

Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je pooblaščen tudi za sklicevanje posameznih sej in 

oblikovanje predloga dnevnega reda seje.   

4. člen 

Šola najmanj tri mesece pred izvedbo šole v naravi pisno obvesti starše ali osebo, s katero učenec 

živi v skupnem gospodinjstvu, o možnostih, načinu – postopku  in kje ter kdaj lahko prevzamejo 

obrazce, s katerimi uveljavljajo subvencioniranje šole v naravi za svojega otroka, učenca šole. V 

obvestilu mora biti naveden tudi rok, do katerega se lahko vlagajo vloge za subvencioniranje šole v 

naravi, pri čemer rok ne sme biti krajši od petnajstih dni od dne, ko je šola posredovala obvestilo.   

5. člen 

Starši (eden ali oba) oz. oseba, s katero učenec živi v skupnem gospodinjstvu (v nadaljevanju: 

vlagatelj), morajo popolne pisne vloge za subvencioniranje šole v naravi oddati razredniku ali 

svetovalni delavki šole najkasneje do roka, ki je objavljen v obvestilu iz predhodnega člena. 

 Razrednik ali svetovalna delavka vlagatelju pisno potrdi prejem vloge.  

 Vlagatelj vlogo naslovi na  komisijo. Vlogi vlagatelj priloži: 

� odločbo Centra za socialno delo o prejemanju denarne socialne pomoči po predpisih 

o socialnem varstvu, 

� odločbo o otroškem dodatku za tekoče leto, 

� druga dokazila, s katerimi dokazuje navedbe v vlogi. 

6. člen 



Vlagatelj priloži vlogi podpisano pisno izjavo - soglasje, da šola lahko zahteva, zbira, obdeluje in 

hrani s tem pravilnikom določene osebne podatke le za namen vodenja postopka izbire 

upravičencev do subvencioniranja šole  naravi - vse v skladu z določbami Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) in Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. list RS, št. 80/04). 

7. člen 

Vlagatelj lahko obrazloženo pisno vlogo odda tudi po izteku roka iz 5. člena tega pravilnika, če so 

se medtem bistveno spremenile (poslabšale) socialne razmere v družini. Komisija vlogi ugodi le, če 

so na razpolago denarna sredstva. 

8. člen 

Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, naslovi vlagatelju pisno zahtevo, da vlagatelj vlogo 

dopolni v roku osmih dni od prejema poziva. Če vlagatelj ravna v skladu z zahtevo komisije, se 

vloga obravnava kot pravočasna, v nasprotnem primeru komisija vlogo zavrže.  

9. člen 

Komisija po izteku roka iz 5. člena tega pravilnika oz. po izteku morebitnih naknadno postavljenih 

rokov za dopolnitev vlog pregleda pravočasno prispele vloge in najpozneje v 15 dneh odloči o 

upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi in o višini subvencije ter o odločitvi starše 

pisno obvesti. 

10. člen 

Kriterij  za določitev višine subvencije je višina dohodka (plača ali kakršna koli oblika denarne 

pomoči in višina otroškega dodatka) na družinskega člana v  % glede na poprečno bruto plačo 

zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu v skladu z letvico, ki je priloga in 

sestavni del tega  pravilnika.  

V posameznih primerih komisija lahko dodeli subvencijo v primeru težkih socialnih razmer 

družine tudi ob neupoštevanjem lestvice. 

Šola si pridržuje pravico, da ne subvencionira šole v naravi  v upravičenem deležu v skladu z 

lestvico, če višina namenjenih sredstev ne zadostuje za subvencioniranje vseh upravičenih  

prosilcev. V tem primeru se delež prispevka upravičenih prosilcev sorazmerno zviša. Če je 



prosilcev manj kot je namenjenih sredstev, lahko komisija upravičencem do subvencije zniža 

višino prispevka. 

11. člen 

Komisija sprejema svoje sklepe na rednih sejah z večino glasov vseh članov. Dopisne 

(korespondenčne) seje niso dovoljene. O svojem delu komisija vodi zapisnik. Zapisnike komisije 

hrani ravnatelj šole. O izdanih sklepih o subvencioniranju šole v naravi komisija najmanj enkrat 

letno seznani svet zavoda.  

V primeru, ko posameznih aktivnosti komisije ne opredeljuje ta pravilnik, komisija svoje delo vodi 

v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku  

IV. KONČNA DOLOČBA 

12. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme svet zavoda, uporabljati pa se začne tretji dan 

po objavi na oglasni šole. Šola pravilnik najkasneje v treh dneh od sprejema objavi na oglasni deski 

matične šole in na šolski spletni strani. 

  

 

Predsednica sveta zavoda: 

Aleksandra Kociper Vodeb 

  

 

 

 

 

 

 



Priloga 1  

2008 

Dohodek na družinskega člana v % glede na poprečno bruto plačo 

zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu  

% plačila 

staršev 

Do 15% 33 

Od 15,1% do 35% 50 

Nad 35% 100 

 
 

Lestvica za leto 2007 poprečna bruto plača za leto 2007 je bila 1.284,79 

     

     

15% = 192,71 na člana plačajo 1/3  cene ŠVN   

   upravičeni, če je dohodek nižji od   

   bruto   

2 člana  385,42   

3 člani 578,13   

4 člani 770,84   

5 člani 963,55   

6 članov 1156,26   

7 članov 1348,97   

     

     

     

35% = 449,67 na člana plačajo 1/cene ŠVN   

   upravičeni, če je dohodek nižji od   

   bruto   

2 člana 899,34   

3 člani 1349,01   

4 člani 1798,68   

5 člani 2248,35   

6 članov 2698,02   

7 članov 3147,69   
 
 
 
 


