
 
KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

 
Kriteriji opredeljujejo postopke za ugotavljanje upravičenosti za dodelitev sredstev iz 
šolskega sklada.  
 
Kriterije je potrdil in dopolnil Upravni odbor (v nadaljevanju UO) Šolskega sklada OŠ Venclja 
Perka na seji 15.11.2017 in veljajo za šolsko leto 2017–18.  
Kriteriji se lahko med letom tudi dopolnijo ali spremenijo, glede na finančno stanje šolskega 
sklada.  
Kriterije UO šolskega sklada pregleda, dopolni in potrdi vsako leto na prvem sestanku UO. 
 
Za pridobitev sredstev iz naslova Šolskega sklada OŠ Venclja Perka starši izpolnijo vlogo na 
obrazcu Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. 
Izpolnjena vloga je obvezni dokument, ki ga mora vlagatelj izpolniti za pridobitev sredstev. 
Sama vloga ne zagotavlja, da je vlagatelj upravičen do sredstev iz naslova šolskega sklada.  
 
 
KRITERIJI ZA UPRAVIČENOST DODELJEVANJA SREDSTEV SO NASLEDNJI: 
 
1. SOCIALNA POMOČ 
Vloge  se obravnavajo individualno. Sklep o dodelitvi sredstev se sprejme glede na situacijo 

družine ter v skladu s Kriteriji o dodeljevanju sredstev oz. glede na razpoložljivo finančno 

stanje sredstev v šolskem skladu. 

Socialna pomoč se odobri otrokom iz socialno ogroženega okolja v višini do 100 %. Pri tem se 
upoštevajo naslednji kriteriji: 

- Odločba CSD o upravičenosti do pravic iz javnih sredstev (otroški dodatek, odločba o 
denarni pomoči po predpisih o socialnem varstvu). 
- Potrdilo o brezposelnosti in (po potrebi) potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas 
brezposelnosti izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje, če je kateri od staršev brezposelna 
oseba.  
- Izjava starša, ki je brezposeln, da ni prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.  
- Podatki iz evidence podatkov šolske svetovalne službe oz. vodje šolske prehrane.  
- Dolgotrajna bolezen v družini (podatke pridobi UO v dogovoru s svetovalno službo). 
- Dolgotrajnejši  socialni problemi(podatke pridobi  UO v dogovoru s svetovalno službo). 
- Druge specifike družine (podatke pridobi  UO v dogovoru s šolsko svetovalno službo). Kot 
 druge specifike se še štejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, 
 družina  z večjim številom otrok, smrt v družini, ipd. 

Potrdila so obvezna priloga Vloge za dodelitev sredstev iz šolskega sklada. Brez predpisanih 
dokazil UO odbor prošnjo zavrne.  

 

OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA 
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0  D o m ž a l e  

t e l :    0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 0 0  
f a k s :  0 1 / 7 2 9 - 8 3 - 2 0  
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Višina sredstev socialne pomoči se dodeljuje na podlagi kriterija o višini povprečnega 
mesečnega dohodka na osebo, ki predstavlja določen odstotek neto povprečne mesečne plače 
vseh zaposlenih v RS. Višina dohodka je razvidna iz ODLOČBE CSD in sicer: 

- do 30 % neto povprečne mesečne plače   - sofinanciranje v celoti 
- od 31%  – 60% neto povprečne mesečne plače - sofinanciranje v višini 70% 
- več kot 60 % neto povprečne mesečne plače  - vloga se obravnava 

individualno 

V primeru nejasnosti, lahko upravni odbor zaprosi vlagatelja za še dodatna pojasnila oz. 
dokazila glede socialne situacije družine.  

 

2. SOFINANCIRANJE TABOROV, ŠOL V NARAVI  

a) Šolski sklad sodeluje pri plačilu PREVOZA obveznega in nadstandardnega progama 
šole, ki se ga udeleži cela generacija učencev: 

- Naravoslovni tabor 2. r 
- Naravoslovni tabor 7. r 
- Zimska šola v naravi  4. r 
- Letna šola v naravi (obvezni program)   5. r 

Prevoz se financira v višini 30% celotnega stroška prevoza.  

 
b) Nadstandardne obogatitvene dejavnosti sklad sofinancira v višini 5%–10% 
celotnega stroška dejavnosti.  
Višina odobritve je odvisna od finančnega stanja šolskega sklada.  

 
3. Ostale dejavnosti, dogodke, prireditve, nakupe in drugo upravni odbor obravnava na 
svojih sestankih na podlagi vlog za dodelitev sredstev. 
Sredstva odobri glede na presojo in trenutno finančno stanje sklada.  
 
 
4. Posamezniku se v enem šolskem letu odobri pomoč iz šolskega sklada največ dvakrat. 
 
 
 
 
 
Domžale, 15.11.2017     za UO Šolskega sklada OŠ Venclja Perka  
         Bojana Vodnjov, predsednica  

 


