
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.  UPB5 16/07 in 
36/08) je Upravni odbor sklada na 3. redni seji dne 17.11.2020 sprejel Pravila o delovanju šolskega sklada 

OŠ Miklavž na Dravskem. 

 
 

V skladu z 18. členom tega Pravilnika pa tudi kriterije in merila za pomoč socialno šibkim učencem. 
 

 

1. Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada za socialno šibke učence 

 

 
Upravni odbor Šolskega sklada v sodelovanju s svetovalno službo sklepa o upravičenosti do dodelitve sredstev 

pomoči in njene višine na osnovi sledečih meril in kriterijev: 
 

 

➢ Višina dohodkov na družinskega člana, oziroma prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o 
socialnem varstvu. 

 
Višina dohodkov se ugotavlja iz veljavne odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda Center za socialno delo 

na podlagi 36. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
 

o V kolikor je iz odločbe o otroškem dodatku razvidno, da mesečni dohodek na družinskega člana na 

podlagi 20. čl. ZUJPS ne presega 36,00 % neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS, je 
vlagatelj upravičen do 100 % subvencioniranja stroškov. 

o V kolikor je iz odločbe o otroškem dodatku razvidno, da mesečni dohodek na družinskega člana na 
podlagi 20. čl. ZUJPS presega 36,00 % neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS in ne 

presega 50,00 % neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS, je vlagatelj upravičen do 50 

% subvencioniranja stroškov. 
V primeru, da sredstva šolskega sklada ne zadoščajo za subvencioniranje vseh vlog, se sredstva 

porazdelijo v sorazmernem deležu med vse vlagateljev vlog za subvencioniranje stroškov. 
 

 

➢ Druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni in materialni položaj učenca, ki živi v družini, 
kjer družinski prihodki presegajo zgoraj navedeni kriterij so: 

o dolgotrajna bolezen, 
o smrt v družini, 

o nenadna izguba zaposlitve staršev, 
o naravne ali druge nesreče, 

o dolgotrajnejši socialni problemi, 

o druge specifike v družini/izjemni dogodki, ki vplivajo na materialno stanje v družini, še posebej v 
primeru, ko ima v tekočem šolskem letu šolo v naravi dva ali več otrok iste družine. 

 
 

2. Postopek dodelitve sredstev iz šolskega sklada za socialno šibke učence 

 
 

Starši ali zakoniti zastopniki učenca naslovijo vlogo za pridobitev denarne pomoči iz Šolskega sklada na 
svetovalno službo šole. Upravni odbor Šolskega sklada, na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev denarne 

pomoči iz sredstev Šolskega sklada za reševanje socialnih stisk, oceni vlogo ter odloči o upravičenosti družine 
do subvencije. 

 

Višina pomoči je dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstva. Z odločitvijo o upravičenosti 
do denarne pomoči upravni odbor preko svetovalne službe šole, seznani vlagatelja zahtevka s sklepom. 

 


