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Na podlagi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Uradni list RS, št. 61/2004) je Upravni odbor šolskega 
sklada Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled, na svoji seji dne 18.3.2014 sprejel 
 

PRAVILA O SUBVENCIONIRANJU ŠOLE V NARAVI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA 
SKLADA 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 
 

Ta pravilnik ureja dodeljevanje sredstev šolskega sklada za subvencijo učencem za subvencioniranje 
šole v naravi in določa podrobnejše kriterije za dodeljevanje sredstev učencem in postopek 
ugotavljanja upravičenosti. 

 
2. člen 

(šola v naravi) 
 

Šola v naravi v skladu z določili Pravilnika o financiranju šole v naravi pomeni organizirano obliko 
vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v 
času pouka ter se izvaja izven prostorov šole. 

 
 
2. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV UČENCEM 

3. člen 

(seznanitev staršev) 
 
Šola na obvestilu o šoli v naravi starše oziroma zakonite skrbnike (v nadaljevanju starši) seznani o 
možnosti subvencioniranja šole v naravi. 
 

4. člen 

(komisija za dodeljevanje sredstev) 
 
Ravnatelj imenuje komisijo, ki jo sestavljajo šolski svetovalni delavec in dva strokovna delavca šole, 
člana šolskega sklada. 
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5. člen 

(oddaja vlog) 
 
Starši učenca vložijo pisno Vlogo za subvencioniranje šole v naravi (predpisan obrazec).  
Vlogo dobijo na spletni strani šole, v tajništvu ali pri šolski svetovalni delavki. 
Vlogo oddajo najkasneje do datuma, navedenega na obvestilu o šoli v naravi. Vlog, oddanih po 
predpisanem datumu, komisija ne upošteva. 
Na vlogi starši izpolnijo vse zahtevane rubrike. S svojim podpisom jamčijo za pravilnost podatkov, 
vpisanih v vlogi. 
Če komisija ugotovi, da vloga ni popolna, od staršev zahteva, da jo najkasneje v roku 8 dni dopolnijo. V 
nasprotnem primeru se vloga ne upošteva. 
Komisija na podlagi predpisanih kriterijev odloča o vlogah in o odločitvah obvesti ravnatelja šole. 
Ravnatelj s sklepom o subvencioniranju obvesti starše. O odločitvi so starši obveščeni v 30 dneh od 
preteka roka za oddajo vloge. 
 

3. KRITERIJI ZA DODELTEV SREDSTEV UČENCEM 

6. člen 

(kriteriji za subvencioniranje šole v naravi) 
 
Osnovni podatek za določitev subvencije je odstotek povprečne plače na družinskega člana.  
 
V posameznih primerih se za določitev subvencije upošteva tudi druge okoliščine, ki jih vlagatelj 
opredeli na obrazcu vloga za pridobitev pravice do subvencionirane šole v naravi in komisija odloča 
posamezno, glede na vlogo. 
Izjemni primeri oziroma druge okoliščine so lahko: 

- nenadna ali dalj trajajoča huda bolezen v družini, 

- nenadna brezposelnost brezposelnost staršev, 

- dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini, 

- drugi izjemni primeri, ko je to potrebno (na podlagi mnenja šolske svetovalne službe, 

razrednika, CSD,...). 

Kriterije za dodelitev sredstev določi komisija za dodeljevanje sredstev. Lahko se letno 
spreminjajo, odvisno od finančnega stanja šolskega sklada in števila vlog. 
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4. VARSTVO PRAVIC 

7. člen 

(pritožba) 
 

Starši učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku 8 dni po prejemu sklepa o subvencioniranju šole v 
naravi iz sredstev šolskega sklada. O pritožbi odloča tričlanska komisija, ki jo določi ravnatelj. 
Odločba pritožbene komisije je dokončna. 
 
5. KONČNE DOLOČBE 

8. člen 

(veljavnost pravilnika) 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor šolskega sklada OŠ prof. dr. Josipa 
Plemlja Bled. Uporabljati se začne s šolskim letom 2014/2015. 
 
 
 
Bled,  18.3.2014                  Predsednica UO šolskega sklada: 
                          Irena Burja 
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