
 

OSNOVNA ŠOLA 
Lucijana Bratkoviča Bratuša 

RENČE 
 

Trg 31, 5292 Renče 

 
 
 
 
 
 
Na podlagi 7. in 14. člena Pravilnika o financiranju šole v 
naravi v osnovnih šolah (Ur. l. RS, št. 61/2004 in 70/08), v 
povezavi z 60.a, 60.b ter 60.c členom Zakona o osnovni šoli 
(Ur. l. RS, št. 81/06-uradno prečiščeno besedilo in 102/07) in 
po predhodnem mnenju Sveta staršev z dne , 1. 10. 2008,  je 
Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša 
Renče, na seji dne, 2. oktobra 2008 sprejel  

 
 

P R A V I L N I K 
O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI 

 
 
I. Splošne določbe  
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se določa podrobnejše kriterije in postopek 
za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi 
učencem šole, ki jo zaradi socialnega položaja ne zmorejo v 
celoti plačati njihovi starši/skrbniki. 

 
2. člen 

 
Šola v skladu z določili tega pravilnika lahko zniža prispevek 
učencu za šolo v naravi  za sredstva, ki jih prispeva 
Ministrstvo za šolstvo in šport , občine, donatorji, sponzorji, za 
sredstva iz šolskega sklada za ta namen in druga sredstva. 
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II. Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev  - subvencije  
 

3. člen 
 

Šola v naravi se subvencionira:  
• Učencem, katerih starši so upravičeni do denarne - 

socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu. 
• Učencem, ki živijo v družini kjer dohodek na 

družinskega člana ne presega 40% neto povprečne 
plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji v 
preteklem letu. 

• Učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodki 
presegajo zgoraj navedene kriterije, se subvencija za 
šolo v naravi odobri v primerih:  
o Bolezen v družini ( več kot tri mesece). 
o Brezposelnost staršev ( več kot tri mesece). 
o Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike 

v družini (zasvojenost, razveza, smrt v družini…). 
• V drugih primerih po presoji šolske svetovalne službe 

in ko je v družini več otrok, ki imajo v istem šolskem 
letu v programu odhod v šolo v naravi. 

 
 
III. Postopek za dodelitev subvencije 
 

4. člen 
 
Z možnostjo subvencioniranja šole v naravi in načinom 
uveljavljanja dodelitev sredstev šola seznani starše/skrbnike  
z obvestilom vsaj tri mesece  pred izvedbo šole v naravi. 

 
5. člen 

 
Starši/skrbniki (vlagatelj) vloži zahtevek za uveljavitev pravice 
do subvencioniranja šole v naravi tako, da izpolni poseben 
obrazec, ki ga dobi pri svetovalni službi šole ali pri razredniku.  
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Vloga iz predhodnega odstavka mora poleg osebnih podatkov 
vlagatelja in otroka - učenca, vsebovati še:  

• opis socialnih razmer v družini, 
• fotokopijo zadnje odločbe o pravici do otroškega 

dodatka, 
• potrdilo delodajalca o bruto dohodkih obeh staršev 

v zadnjih treh mesecih, če vlagatelj ni upravičen do 
otroškega dodatka. 

 
6. člen 

 
O zahtevkih vlagateljev za dodelitev sredstev za 
subvencionirano šolo v naravi odloča ravnatelj na predlog 
šolske svetovalne službe.  
 
O upravičenosti do subvencije in njene višine se odloča na 
osnovi kriterijev iz 3. člena tega pravilnika. 
 
Ravnatelj prepozno vloženih zahtevkov ne obravnava in jih 
zavrže kot prepozne. 
 
O odločitvah o upravičenosti ali neupravičenosti do 
subvencije seznani ravnatelj vlagatelje zahtevkov z odločbo.  
 
O obravnavi zahtevkov svetovalna služba  sestavi zapisnik. 

 
7. člen 

 
Vlagatelji lahko zoper odločitev ravnatelja iz predhodnega 
člena podajo pisno pritožbo v roku 15. dni po prejemu 
odločbe.  
 
O pritožbah vlagateljev zoper izdano odločbo ravnatelja 
odloča petčlanska pritožbena komisija, ki jo za vsak 
posamezen primer imenuje predsednik sveta zavoda izmed  
imenovanih članov pritožbene komisije. 
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Pritožbeno komisijo sestavljajo trije predstavniki delavcev šole 
in dva zunanja člana (predstavniki staršev in strokovni delavci 
druge šole). 
 
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. Pri 
odločanju morajo biti prisotni vsi člani. O pritožbi odloči 
komisija v roku 20 dni od dneva prejema pritožbe. 
 
O odločitvah seznani pritožbena komisija vlagatelje zahtevkov 
z odločbo.  
 
 
IV. Predhodne in končne določbe  
 

8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Svetu 

zavoda. Pravilnik se objavi na oglasni deski zavoda. 

 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik, ki ga je 
sprejel svet zavoda dne 4. 10. 2004. 
 
 
 
 
     Nives Hvalica 

  REDSEDNICA SVETA ZAVODA 
 
 
 
Številka: 0071-4/2008-2 
Datum: 2. 10. 2008  
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VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE  
ZA ŠOLO V NARAVI 

 
Podpisani 

(oče, mati, zakoniti zastopnik otroka) 
 
 

(naslov bivališča) 
 
za mojega otroka 

(Ime in priimek) 
 
ki v šolskem letu _______________ obiskuje _______ razred 
osnovne šole Renče, vlagam vlogo za dodelitev sredstev za 
subvencioniranje šole v naravi. 
 
Razlogi, zaradi katerih vlagam vlogo: 
 

 

 

 

 

Priloge: 
≈ fotokopija zadnje odločbe o pravici do otroškega dodatka ali 
≈ potrdilo delodajalca o bruto dohodkih vlagatelja v zadnjih treh 

mesecih, če vlagatelj ni upravičen do otroškega dodatka 
≈ fotokopija odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči, 
≈ potrdilo o brezposelnosti staršev. 
 
 
Datum:      Podpis vlagatelja: 
 

 


