
KRITERIJI ZA DODELITEV DENARNE POMOČI IZ SREDSTVEV ŠOLSKEGA 

SKLADA  

  

Upravni odbor šolskega sklada Osnovne šole Jožeta Moškriča (v nadaljevanju šolski sklad) je 

na korespondenčni seji dne 20. 12. 2021 sprejel kriterije za dodelitev denarne pomoči iz 

sredstev šolskega sklada za udeležbo učencev na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno 

veljavnega programa in za udeležbo učencev v nadstandardnih programih.  

 

 

Splošne določbe  

 

I.  

Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev 

sredstev iz šolskega sklada za udeležbo v obveznih in nadstandardnih programih, katere 

stroškov zaradi socialnega položaja starši/skrbniki učencev ne zmorejo poravnati v celoti.  

 

 

Kriteriji upravičenosti do denarne pomoči  

 

II. 

Upravni odbor šolskega sklada pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje obveznih in 

nadstandardnih programov učencu upošteva kriterije:  

• višina dohodkov na družinskega člana in prejemanje otroškega dodatka 

• brezposelnost staršev,  

• dolgotrajna bolezen v družini, 

• dolgotrajnejši socialni problemi,  

• druge specifike v družini. 

  

III.  

Pri odločanju o upravičenosti dodelitve sredstev za subvencioniranje obveznih in 

nadstandardnih programov se na podlagi kriterijev iz II. točke upoštevajo naslednji podrobnejši 

kriteriji:  

1. Višina dohodkov na družinskega člana in prejemanje otroškega dodatka se ugotavlja 

na podlagi odločbe, ki jo za posamezno leto izda pristojni center za socialno delo.  

2. Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje. Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso 

prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo. 

3. Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda 

osebni ali imenovani zdravnik ali zdravniška komisija in se  upošteva samo v primeru, 

ko je zaradi bolezni izkazan bistveno slabši socialni položaj družine (visoki stroški 

povezani z zdravljenjem, rehabilitacija, tuja pomoč ipd.). 

4. Dolgotrajnejši socialni problemi se ugotavljajo na podlagi pisnega mnenja pristojnega 

centra za socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve šolske svetovalne službe. 

5.  Kot druge specifike v družini se štejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez 

državljanstva, družina z večjim številom nepreskrbljenih otrok, smrt v družini, 

prometna nesreča ipd.  



IV.  

Upravni odbor šolskega sklada pri dodelitvi sredstev učencem za subvencioniranje obveznih in 

nadstandardnih programov upoštevane kriterije pretvori v točke. Večje število točk pomeni višji 

odstotek denarne pomoči. 

 

 

 

Tabela 1. Podrobnejši kriteriji za dodelitev denarne pomoči. 

Kriteriji Lestvica Točke 

Dohodek družine — dohodkovni razred 1. razred 

2. razred 

3. razred 

4.-6. razred 

7.-8. razred 

 

30 

20 

15 

8 

0 

Brezposelnost Obeh staršev 

Enega od staršev 

5 

2 

Dolgotrajna bolezen DA 10 

Dolgotrajnejši socialni problemi DA 
10 

Druge specifike v družini DA 
10 

V istem šolskem letu gresta dva ali več otrok iz iste 

družine v šolo v naravi ali tabor 

DA 
2 

 

 

 

 

Tabela 2. Višina denarne pomoči glede na zbrano število točk. 

Število točk 

po kriterijih 

Višina 

denarne 

pomoči v 

odstotkih 

8 – 10 15% 

11 – 13 20% 

14 – 16 25% 

17 – 19 30% 

20 – 22 35% 

23 – 25 40% 

26 – 28 45% 

29 in več 50% 

 

 



Uveljavljanje pravic do denarne pomoči 

 

V. 

Vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada za subvencioniranje obveznih 

in nadstandardnih programov vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca šolski svetovalni 

delavki vsaj en teden pred izvedbo programa.   

 

Vlogi za dodelitev denarne pomoči se z namenom hitrejšega postopka priložijo naslednji 

dokumenti:  

 fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda pristojni center za socialno 

delo, 

 potrdilo o brezposelnosti, izdano s strani pristojne enote Zavoda RS za zaposlovanje. 

Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu RS za 

zaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo. Brezposelnost staršev se kot podlaga za 

odločitev o dodelitvi in višini subvencije upošteva samo v primeru, ko še ni bila 

upoštevana v odločbi o višini otroškega dodatka,   

 potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške 

komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen,  

 pisno mnenje pristojnega centra za socialno delo o socialnem stanju družine, v kolikor 

gre za dolgotrajnejši socialni problem ali drugo specifiko v družini. 

 

 

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije  

  

VI.  

O vlogi odločajo člani Upravnega odbora šolskega sklada.  

Upravni odbor šolskega sklada na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev denarne pomoči iz 

sredstev šolskega sklada za subvencioniranje obveznih in nadstandardnih programov točkuje 

vlogo staršev ter odloči o upravičenosti učenca do višine subvencije.  

Višina pomoči učencem bo dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstva.  

  

Obveščanje staršev  

  

VII.  

Predsednica/namestnik šolskega sklada staršem oz. zakonitemu zastopniku vroči sklep o 

upravičenosti do denarne pomoči z obrazložitvijo, ki ga sprejmejo člani Upravnega odbora 

šolskega sklada.  

  

Uporaba in veljavnost kriterijev  

  

VIII.  

Kriteriji in postopki pričnejo veljati z dnem sprejema in se uporabljajo od 23. 12. 2021 dalje. 

  

  

  


