
     
 
Izola, 9. 12. 2021 
štev: 900-4/2021/18 
 

Na osnovi 135. člena Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (ZOFVI-M), Ul. št. 172/2021 z dne 29. 10. 2021 in na podlagi 8. ter 24. člena Pravil šolskega 
sklada je upravni odbor šolskega sklada dne 29. 11. 2021  na  2. korespondenčni seji določil 

KRITERIJE  
za dodelitev sredstev iz socialnega dela šolskega sklada 

 

I. UVODNE DOLOČBE  
 

Za učenca, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačati prispevka za nadstandardno dejavnost, 
ki ni financirana iz javnih sredstev in se šola zavzema za enakost med vsemi učenci učnega in vzgojnega 
procesa, mora šola pri določitvi višine subvencije upoštevati zlasti naslednje kriterije: 

 prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, 

 višino dohodkov na družinskega člana in višino otroških dodatkov, 

 brezposelnost staršev in dolgotrajno bolezen v družini ter 

 dolgotrajnejše socialne probleme in druge specifike v družini. 
 

II. PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV  
 

Lestvica za določitev števila točk po kriterijih 

 kriterij lestvica št. točk 

1.  Prejemanje denarne socialne pomoči  da  100 

2.  Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) 1.dohodkovni razred 30 

2.dohodkovni razred 25 

3. dohodkovni razred 20 

4. dohodkovni razred 0 

5. dohodkovni razred 0 

6. dohodkovni razred 0 

3.  Brezposelnost staršev oz. skrbnikov  
oba  20 

eden  10 

4.  Enostarševska družina  da  15 

5.  Specifična situacija v družini (bolezni, soc. problemi…)  po strokovni presoji  0-100 
 

Opomba: Po novi zakonodaji, se lahko dodeli sredstva  do vključno 3. dohodkovnega razreda. 

Upravičenost do denarne socialne pomoči je razvidna iz odločbe, ki jo izda pristojni center za socialno 
delo.  
1. Dohodek na družinskega člana se ugotavlja z odločbo o višini otroškega dodatka, izdane s strani centa 

za socialno delo. 
2. Brezposelnost se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.  
3. Enostarševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po 

njem ne prejema prejemkov za preživljanje ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem 
izmed staršev dejansko ne prejema prejemkov za preživljanje. 

4. Dolgotrajnejši socialni problemi – oceni se socialno stanje v družini na podlagi izdanega mnenja 
pristojnega centra za socialno delo ali šolske svetovalne službe.  
Dolgotrajna bolezen v družini – oceni se na podlagi potrdila o zdravstvenem stanju, ki ga izda osebni 
zdravnik ali zdravniška komisija.  
Druge specifike v družini - trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, družina z večjim 
številom nepreskrbljenih, smrt v družini, prometna nesreča, ipd. 



     
 

Lestvica za določitev višine subvencije 
a) Prosilcem se dodeli višina subvencije glede na število doseženih točk: 
 

doseženo 
število točk 

višina subvencije 
v % 

100 točk in več 100% 

80 - 90 točke 80% 

60 - 70 točke 60% 

40 - 50 točki 40 % 

20 - 30 točka 20% 

0 - 10 točka 0 

  
b) V primeru, da višina sredstev, ki jih šola ima na kontu šolskega sklada, ne pokrije potrebnega zneska za 

subvencijo za vse upravičene kandidate, se višine subvencij vseh kandidatov procentualno znižajo ali 
pa se za manjkajoči delež subvencij namenijo drugi razpoložljivi viri financiranja (npr.: namenske 
donacije, …).  

 
 
III. UVELJAVLJANJE DODELITVE SREDSTEV UČENCEM  
 
Postopek uveljavljanja pravice do subvencije in odločanja o upravičenosti učenca do subvencioniranja vodi 
šola v skladu z določili 60.a, 60.b in 60.c člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3, 102/07, 
107/10,  87/11, 40/12-ZUJF,  63/13 in 46/16-ZOFVI-K; v nadaljevanju ZOsn).  
 
Šola je najmanj 3 mesece pred izvedbo nadstandardne dejavnosti dolžna starše učencev, za katere se bo 
organizirala dejavnost, seznaniti z: 

 vsebino posamezne dejavnosti,  

 z načinom sofinanciranja in z elementi za določitev cene ter  

 z določitvijo prispevka učenca za dejavnost. 
 
Šola mora starše seznaniti tudi z: 

 višino prispevka učencev za vsako posamezno izvedbo nadstandardne dejavnosti in  

 možnostjo subvencioniranja. 
 
IV. KONČNA DOLOČBA  
 

Ti kriteriji pričnejo veljati z dnem sprejetja na seji upravnega odbora Šolskega sklada in se uporabljajo do 
preklica.  
 

 
Predsednica šolskega upravnega odbora 

Maruša Šegec, l.r. 
                                                                                                                        

 


