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PRAVILNIK ZA DODELJEVANJE DENARNE POMOČI ZA SOCIALNO ŠIBKE UČENCE IZ SREDSTEV 
ŠOLSKEGA SKLADA 

 
1. člen 

Splošne določbe 

S tem pravilnikom se določa postopek in kriteriji za dodeljevanje denarne pomoči socialno šibkim 

učencem iz sredstev šolskega sklada učencem Osnovne šole Bogojina.  

 

2. člen 

Dejavnosti za dodeljevanje denarne pomoči 

Za denarno pomoč socialno šibkim učencem iz sredstev šolskega sklada (v nadaljevanju denarna 

pomoč) je namenjeno do 30 % sredstev šolskega sklada, zbranih v preteklem šolskem letu. V prvem 

šolskem letu po sprejemu tega pravilnika se višina sredstev namenjena denarni pomoči socialno 

šibkim učencem določi s sklepom UO šolskega sklada. 

Sredstva so namenjena socialno šibkejšim učencem pri plačilu: 

 šole v naravi (ki jo ne sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport ali občina) in taborov katerega 

posameznemu učencu predlaga šola, 

 ekskurzije in dneva dejavnosti, ki je finančno obremenjen nad 10 € (v nadaljevanju dan 

dejavnosti), 

 nakupa delovnih zvezkov. 

Subvencija se lahko dodeli v maksimalni vrednosti do polovice cene šole v naravi, tabora in nakupa 

delovnih zvezkov ter do celotne vrednosti stroškov dneva dejavnosti. 

Delež finančne pomoči se dodeli prosilcu, če je na računu šolskega sklada za denarno pomoč dovolj 

sredstev. Ne glede na alineje tega člena lahko člani šolskega sklada iz vrst zaposlenih v sodelovanju s 

šolsko svetovalno službo ocenijo in pripravijo predlog denarne pomoči v drugačnem znesku ali 

deležu. 
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3. člen 

Kriteriji za dodeljevanje denarne pomoči 

Člani šolskega sklada iz vrst zaposlenih, ki jih je imenoval Svet šole, v sodelovanju s svetovalno službo 

sklepajo o upravičenosti do dodelitve sredstev pomoči in njene višine na osnovi naslednjih kriterijev: 

 višine dohodka na družinskega člana; 

 prejemanje denarno socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu; 

 brezposelnost staršev; 

 nenadna ali dolgotrajna bolezen v družini; 

 socialni problemi v družini, ki vplivajo na finančni položaj družine; 

 druge specifike v družini. 

 

4. člen 

Preverjanje kriterijev 

Pri odločanju o upravičenosti dodelitve sredstev socialno šibkim učencem za namene iz 2. člena se 

kriteriji upoštevajo na osnovi sledečih dokazil: 

 

1. Višina dohodka na družinskega člana 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. 

 

2. Prejemanje denarno socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu se ugotavlja na podlagi 

odločbe, ki jo izda pristojni Center za socialno delo. 

 

3. Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje. Če 

starši niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, se brezposelnost izkazuje z lastno izjavo. 

 

4. Nenadna ali dolgotrajna bolezen v družini se ugotavljajo na osnovi zdravniškega potrdila oz. 

drugih zdravstvenih dokazil iz katerih je razvidno, da je zaradi bolezni izkazan bistveno slabši 

socialni položaj družine (visoki stroški povezani z zdravljenjem, rehabilitacija, tuja pomoč,…). 

 

5. Socialni problemi v družini, ki vplivajo na finančni položaj družine se ugotavljajo na osnovi 

pisnega mnenja pristojnega Centra za socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve šolske 
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svetovalne službe.  Med socialne probleme spadajo smrt v družini, enoroditeljske družine, 

trije in več nepreskrbljenih otrok v družini, zasvojenost, naravne ali druge nesreče ipd.  

 

6. Med druge specifike v družini se šteje trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva 

ipd. 

 

Upravičenci za dodeljevanje denarne pomoči iz Šolskega sklada morajo izkazati slabši socialni položaj 

družine po vsaj enem kriteriju in je pri pretvarjanju kriterijev v točke zbral vsaj 30 točk. 

 

 

5. člen 

Pretvarjanje kriterijev v točke 

 

Štev. KRITERIJ LESTVICA ŠTEVILO TOČK 

1. 

Višine dohodka na družinskega člana 

do 5% 60 

5,1 – 10% 50 

10,1% - 15% 40 

15,1% - 20% 30 

20,1% - 25 20 

25, 1% - 30 10 

nad 30% 0 

2.  Prejemanje denarno socialne pomoči po 
predpisih o socialnem varstvu 

DA 30 

3. 
Brezposelnost staršev 

obeh staršev 20 

enega starša 10 

4. Nenadna ali dolgotrajna bolezen v družini DA 20 

5.  Socialni problemi v družini, ki vplivajo na 
finančni položaj družine 

DA do 60 

6.  Druge specifike v družini DA 10  
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6. člen 

Prioriteta dodeljevanja sredstev 

V primeru nezadostnih sredstev imajo prednost pri dodelitvi pomoči prosilci z večjim številom točk. 

Če imajo prosilci isto število točk, se izbira med njimi izvede na podlagi višine dohodka na družinskega 

člana. Prednost imajo prosilci, ki izkazujejo nižji mesečni dohodek na družinskega člana. 

Znesek pomoči upravičenosti posameznega učenca do višine denarne pomoči je odvisen od zbranih 

točk.  

 

7. člen 

Diskrecijska pravica članov UO šolskega sklada 

Ne glede na kriterije 3. člena tega pravilnika lahko člani UO šolskega sklada zmanjšajo višino pomoči 

ali v celoti zavrnejo pomoč: 

 

a) če je v skladu za denarno pomoč premalo sredstev; 

b) če lahko sklepajo, da je prosilčevo finančno stanje boljše, kot ga izkazujejo listine iz 4. člena 

tega pravilnika. 

 

O diskreciji tega člena, točke b na predlog članov šolskega sklada iz vrst zaposlenih v sodelovanju s 

šolsko svetovalno službo odloča večina vseh članov UO šolskega sklada. 

 

 

8. člen 

Vloga in dokazila za dodelitev denarne pomoči 

Vlogo za uveljavitev pravice do dodelitve denarne pomoči iz šolskega sklada za socialno šibke učence 

vložijo starši oz. zakoniti skrbnik otroka na posebnem obrazcu (Vloga za dodelitev denarne pomoči za 

socialno šibke učence iz sredstev šolskega sklada – priloga 1), ki je dostopen na spletni strani zavoda 

in pri šolski svetovalni delavki. Vlogo oddajo osebo šolski svetovalni delavki ali jo pisno naslovijo na 

OŠ Bogojina s pripisom »šolska svetovalna služba«. 

Izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti: 

 kopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku, ki jo je izdal Center za socialno delo; 

 odločbo o prejemanju denarne pomoči, po predpisih o socialnem varstvu izdano s strani 

pristojnega centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč; 
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 potrdilo o brezposelnosti staršev ali potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas 

brezposelnosti izdano s strani Zavoda RS za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev 

brezposelna oseba; 

 potrdilo o zdravstvenem stanju oz. drugih zdravstvenih dokazil iz katerih je razvidno, da je 

zaradi bolezni izkazan bistveno slabši socialni položaj družine (visoki stroški povezani z 

zdravljenjem, rehabilitacija, tuja pomoč…), v kolikor gre za bolezen v družini; 

 pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno 

delo, ali izdano s strani šolske svetovalne službe, v kolikor gre za socialni problem v družini in 

drugo specifiko v družini. 

Starši morajo vsako morebitno spremembo, ki bi vplivala na upravičenost, med izdano odločbo in 

izvedbo dejavnosti, sporočiti šolski svetovalni službi. 

 

 

9. člen 

Obveščanje staršev do uveljavljanje pravice 

Šola bo najmanj enkrat v šolskem letu obvestila starše o predvidenih stroških za dogodke iz 2. člena. 

V kolikor starši menijo, da finančno ne bodo uspeli pokriti stroškov lahko pet delovnih dni po 

obvestilu vložijo vlogo. Če v posameznem oddelku ne bodo planirane dejavnosti iz 2. člena se 

obvestilo ne izda. Prav tako se obvestilo ne izda, če na računu šolskega sklada za denarno pomoč ne 

bo dovolj sredstev. 

Sredstva se dodelijo največ za dve dejavnosti oziroma do zneska 50 € v šolskem letu  in maksimalno 

42 € na mesec za istega učenca, razen v primeru izrednih situacij, ki jih navede vlagatelj.  

Če se učenec dejavnosti iz 2. člena ne udeleži, se lahko sredstva v enakem znesku namenijo za drugo 

dejavnost po stroškovniku za tekoče šolsko leto. V primeru zavrnitve denarne pomoči se sredstva 

vrnejo nazaj v šolski sklad.  

 

 

10. člen 

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do denarne pomoči 

Člani šolskega sklada iz vrst zaposlenih v sodelovanju s šolsko svetovalno službo ocenijo vlogo staršev 

ter pripravijo predlog o upravičenosti oz. neupravičenosti posameznega učenca do višine denarne 
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pomoči. O dodelitvi deleža denarne pomoči posameznemu učencu pa odločajo člani UO šolskega 

sklada z večino glasov vseh članov. Odločitev je dokončna. 

Vloga se obravnava anonimno, vpogled v osebne podatke imajo le člani iz vrst zaposlenih, svetovalna 

delavka šole in predsednik upravnega odbora šolskega sklada, ki ocenijo vlogo in pripravijo predlog. 

Šolska svetovalna delavka lahko vlagatelja pozove, da v roku treh delovnih dni po pozivu dopolni ali 

dodatno obrazloži vlogo. 

 

 

11. člen 

Obveščanje staršev 

Upravni odbor šolskega sklada preko svetovalne službe šole obvesti starše o upravičenosti ali 

neupravičenosti do denarne pomoči najpozneje v 10 delovnih dneh po opravljeni seji UO šolskega 

sklada. 

 

12. člen 

Uporaba in veljavnost pravilnika 

Kriterije je sprejel Upravni odbor (UO) šolskega sklada OŠ Bogojina na seji Upravnega odbora šolskega 

sklada dne 10. 10. 2016, spremembe in dopolnitve pravilnika so bile sprejete 26. 01. 2017. 

 

Pravilnik za dodeljevanje denarne pomoči za socialno šibke učence iz sredstev šolskega sklada začne 

veljati z dnem sprejema in se uporablja od 1. novembra 2016. 

 

 

                                                                              Predsednica upravnega odbora šolskega sklada: 

         Maja Gaves Lovrenčec 

 

 


