KRITERIJI
ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE
NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA
OSNOVNE ŠOLE DEKANI

Dekani, 9. 1. 2020

Predsednica upravnega odbora šolskega sklada
Janja Šopić

Na osnovi 13. točke Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani, sprejetih dne 28. 11. 2016, je upravni
odbor šolskega sklada na drugi redni seji dne 9. 1. 2017 sprejel Kriterije za razdeljevanje in dodeljevanje
namenskih sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Dekani.

V skladu s 5. točko Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani sklad zbira in razdeljuje sredstva za
naslednje namene:
• financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,
• zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
• pomoč učencem šole in otrokom vrtca, ki zastopajo šolo na kulturnih, športnih in drugih
prireditvah,
• pomoč socialno šibkim učencem šole in otrokom vrtca,
• pomoč otrokom s posebnimi potrebami – nakup didaktičnih in drugih pripomočkov,
• nakup opreme, pripomočkov in didaktičnega materiala za potrebe bolnišničnih oddelkov.

Kriteriji so oblikovani posebej za vsak namen, pri čemer so prve tri alineje iz 5. točke Pravil šolskega
sklada združene v eno točko s skupnimi kriteriji:
1. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za zviševanje standarda vzgojnoizobraževalne dejavnosti ter financiranje nadstandardne dejavnosti, opreme in pripomočkov
2. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za zastopanje šole in vrtca
3. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za pomoč socialno šibkim učencem šole in
otrokom vrtca
4. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za pomoč otrokom s posebnimi potrebami
5. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za potrebe bolnišničnih oddelkov
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1. KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA
ZVIŠEVANJE STANDARDA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
TER FINANCIRANJE NADSTANDARDNE DEJAVNOSTI, OPREME IN
PRIPOMOČKOV
V skladu s 5. točko Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani sklad zbira in razdeljuje sredstva za:
• financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev,
• nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,
• zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti.
Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev:
• predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev sredstev
za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalne dejavnosti in financiranje nadstandarda),
• predlog vložijo strokovni delavci vrtca in šole,
• predlog je oddan v roku, ki je določen v Razpisu sredstev šolskega sklada,
• predlogu je priložena ustrezna dokumentacija (ponudba za izvedbo dejavnosti oziroma za
nakup opreme in pripomočkov).
Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati osebno pri knjigovodji in administratorju
oziroma na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani.
Sredstva se dodelijo, če so izpolnjeni zgornji kriteriji in če stroški (opredeljeni v ponudbi, ki je priložena
predlogu) ne presegajo razpoložljivih sredstev.
Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva, se lahko dodelijo sredstva največ v višini razpoložljivih
sredstev.
O dodelitvi sredstev odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada, in sicer z večino glasov vseh
članov.
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2. KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA
ZASTOPANJE ŠOLE IN VRTCA
V skladu s 5. točko Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani sklad zbira in razdeljuje sredstva za
zastopanje šole in vrtca na kulturnih, športnih in drugih prireditvah. Sredstva iz šolskega sklada se lahko
dodelijo za plačilo prevoza, prehrane oziroma drugih stroškov, povezanih z udeležbo na prireditvi, na
kateri otrok, učenec oziroma delavec zastopa šolo in vrtec.
Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev:
• predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev sredstev

za zastopanje šole in vrtca),
•
•
•
•

predlog vložijo strokovni delavci vrtca in šole,
predlog je oddan v roku, ki je določen v Razpisu sredstev šolskega sklada oziroma izven roka,
če je to vezano na izvedbo dejavnosti oziroma prireditve,
v primeru, da učenec zastopa šolo na tekmovanju, se lahko sredstva dodelijo le v primeru
državnega oziroma mednarodnega tekmovanja,
predlogu je priložena ustrezna dokumentacija (predviden stroški).

Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati osebno pri knjigovodji in administratorju
oziroma na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani.
Sredstva se dodelijo, če so izpolnjeni zgornji kriteriji in če stroški (opredeljeni v dokumentaciji, ki je
priložena predlogu) ne presegajo razpoložljivih sredstev.
Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva, se lahko dodelijo sredstva največ v višini razpoložljivih
sredstev.
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev za dodelitev sredstev lahko člani upravnega odbora zavrnejo
dodelitev sredstev, če na računu šolskega sklada ni dovolj razpoložljivih sredstev.
O dodelitvi sredstev odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada, in sicer z večino glasov vseh
članov.
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3. KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA
POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM UČENCEM ŠOLE IN OTROKOM VRTCA
3. 1. Dejavnosti, za katere se lahko dodelijo sredstva za pomoč socialno šibkim
Sredstva iz šolskega sklada za pomoč socialno šibkim učencem šole in otrokom vrtca se lahko dodelijo
kot pomoč pri plačilu:
• vrtca v naravi,
• šole v naravi v 4. in 7. razredu (ki je ne sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport),
• plavalnega tečaja (plavalni tečaj v vrtcu, večdnevni sklop športnih dni, ki so namenjeni plavanju
v 1. in 2. razredu, plavalni tečaj v 3. razredu)
• posameznih dni dejavnosti, za katere znašajo stroški na učenca najmanj 10 eur.
3. 2. Kriteriji in potrebna dokazila
Pri odločanju o upravičenosti do dodelitve sredstev se upoštevajo naslednji kriteriji in dokazila:
• prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu
o ugotavlja se na podlagi fotokopije odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči, ki
jo je izdal pristojni Center za socialno delo
• brezposelnost staršev
o ugotavlja se na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje, oziroma se
izkazuje z lastno izjavo
• drugi razlogi, ki vplivajo na finančni položaj družine – smrt v družini, nenadna ali dolgotrajna
bolezen v družini, invalidnost
o ugotavljajo se na podlagi izjave staršev
• drugi razlogi, ki vplivajo na finančni položaj družine – enostarševske družine, več
nepreskrbljenih otrok v družini
o ugotavljajo se na podlagi izjave staršev
• drugi razlogi, ki vplivajo na finančni položaj družine – naravne ali druge nesreče
o ugotavljajo se na podlagi izjave staršev
• drugi razlogi, ki vplivajo na finančni položaj družine – zasvojenost, tujci, rejništvo idr.
o ugotavljajo se na podlagi izjave staršev
• drugi razlogi, ki vplivajo na trenutni finančni položaj družine in za katere šolska svetovalna
služba presodi, da gre za upravičene razloge
o ugotavljajo se na podlagi izjave staršev
Upravičenci za dodeljevanje denarne pomoči iz šolskega sklada morajo izkazati slabši socialni položaj
družine po vsaj enem kriteriju.
V primeru nezadostnih sredstev imajo prednost pri dodelitvi pomoči:
• prosilci, ki izkazujejo slabši socialni položaj družine na osnovi večjega števila izpolnjenih
kriterijev,
• med prosilci, ki izkazujejo slabši socialni položaj družine na osnovi istega števila kriterijev pa
prosilci, ki izkazujejo nižji mesečni dohodek na družinskega člana (v takem primeru morajo
prosilci na podlagi poziva svetovalne službe vlogo dopolniti s fotokopijo veljavne odločbe o
otroškem dodatku, ki jo je izdal pristojni Center za socialno delo oziroma če družina nima
odločbe o otroškem dodatku, je potrebno priložiti fotokopije zadnjih treh plačilnih list zaposlenih
staršev oziroma zakonitih zastopnikov)
3. 3. Vlaganje vloge za dodelitev sredstev
Vlogo za dodelitev sredstev za pomoč socialno šibkim učencem oziroma otrokom vložijo starši oz.
zakoniti zastopniki otroka na posebnem obrazcu (Vloga za dodelitev sredstev za pomoč socialno šibkim
učencem oziroma otrokom iz sredstev šolskega sklada), ki je dostopen na spletni strani šole in v
svetovalni službi.
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Izpolnjeni vlogi je potrebno priložiti vsaj eno od naslednjih dokazil:
• fotokopijo odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči, ki jo je izdal pristojni Center za
socialno delo
• potrdilo oziroma lastno izjavo o brezposelnosti staršev,
• izjavo staršev z opisom drugih razlogov v družini, ki vplivajo na finančni položaj družine.
Po potrebi je potrebno na poziv svetovalne službe vlogo dopolniti z naslednjimi dokazili:
• fotokopijo veljavne odločbe o otroškem dodatku, ki jo je izdal pristojni Center za socialno
delo,
• če družina nima odločbe o otroškem dodatku, je potrebno priložiti fotokopije zadnjih treh
plačilnih list zaposlenih staršev oziroma zakonitih zastopnikov)
Vlogo s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati osebno pri knjigovodji in administratorju oziroma
na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani, in sicer v roku, ki je določen v Razpisu
sredstev šolskega sklada, lahko pa tudi izven roka razpisa.
Svetovalna služba lahko vlagatelja pozove, da v roku enega tedna po pozivu dopolni ali dodatno
obrazloži vlogo.
3. 4. Način odločanja o upravičenosti do dodelitve sredstev
Po izteku roka za vložitev vlog, ki je določen v Razpisu sredstev sklada, pripravi svetovalna služba šole
oziroma vrtca na osnovi gornjih kriterijev povzetek o izpolnjevanju kriterijev za posamezne prosilce
pomoči in o prednostnem vrstnem redu upravičenosti do sredstev. Člani upravnega odbora šolskega
sklada odločijo o upravičenosti do dodelitve sredstev na osnovi podatkov, ki jih je pripravila svetovalna
služba in na osnovi višine razpoložljivih sredstev, in sicer z večino glasov vseh članov.
V primeru vlog, ki so podane izven roka, določenega v Razpisu sredstev šolskega sklada, pripravi
svetovalna služba šole oziroma vrtca po prejemu posamezne vloge povzetek o izpolnjevanju kriterijev
za posameznega prosilca pomoči. Člani upravnega odbora šolskega sklada odločijo o upravičenosti do
dodelitve sredstev na osnovi podatkov, ki jih je pripravila svetovalna služba in na osnovi višine
razpoložljivih sredstev, in sicer z večino glasov vseh članov.
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev za dodelitev sredstev za pomoč socialno šibkim, lahko člani
upravnega odbora zavrnejo dodelitev pomoči, če na računu šolskega sklada za denarno pomoč ni dovolj
razpoložljivih sredstev.
3. 5. Višina dodeljenih sredstev
Višina sredstev iz šolskega sklada za pomoč socialno šibkim učencem šole in otrokom vrtca je odvisna
od dejavnosti, za katero se učencu oziroma otroku dodelujejo sredstva, in sicer:
• kot pomoč pri plačilu vrtca v naravi 40 eur na otroka v šolskem letu oziroma v primeru, da je
v družini več otrok največ 80 eur v šolskem letu za vse otroke skupaj,
• kot pomoč pri plačilu šole v naravi, ki je ne sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport, 40 eur na otroka v šolskem letu oziroma v primeru, da je v družini več otrok največ
80 eur v šolskem letu za vse otroke skupaj,
• kot pomoč pri plačilu plavalnega tečaja 40 eur na otroka v šolskem letu oziroma v primeru, da
je v družini več otrok največ 80 eur v šolskem letu za vse otroke skupaj,
• kot pomoč pri plačilu posameznih dni dejavnosti (za katere znašajo stroški na učenca najmanj
10 eur) 10 eur na otroka v šolskem letu oziroma v primeru, da je v družini več otrok največ 40
eur v šolskem letu za vse otroke skupaj
Ena družina lahko za različne dejavnosti pri enem otroku ali za več otrok skupaj v enem šolskem letu
prejme največ 80 eur (ne v enkratnem znesku).
Če se učenec oziroma otrok ne udeleži dejavnosti, za katero mu je bila denarna pomoč odobrena, mu
slednja ne pripada.
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4. KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA
POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
V skladu s 5. točko Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani sklad zbira in razdeljuje sredstva za
pomoč otrokom s posebnimi potrebami za nakup didaktičnih in drugih pripomočkov.
Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev:
• predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev sredstev

za pomoč otrokom s posebnimi potrebami),
•
•
•

predlog vložijo otrokov vzgojitelj oziroma učitelj v sodelovanju s svetovalno službo oziroma
strokovna skupina za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega programa,
predlog je oddan v roku, ki je določen v Razpisu sredstev šolskega sklada oziroma izven roka,
če je to vezano na posebne potrebe otroka,
vlogi je priložena ustrezna dokumentacija (predvideni stroški nakupa namenskih didaktičnih in
drugih pripomočkov).

Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati osebno pri knjigovodji in administratorju
oziroma na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani.
Sredstva se dodelijo, če so izpolnjeni zgornji kriteriji in če stroški (opredeljeni v dokumentaciji, ki je
priložena predlogu) ne presegajo razpoložljivih sredstev.
Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva, se lahko dodelijo sredstva največ v višini razpoložljivih
sredstev.
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev za dodelitev sredstev lahko člani upravnega odbora zavrnejo
dodelitev sredstev, če na računu šolskega sklada ni dovolj razpoložljivih sredstev.
O dodelitvi sredstev odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada, in sicer z večino glasov vseh
članov.
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5. KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA
POTREBE BOLNIŠNIČNIH ODDELKOV
V skladu s 5. točko Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani sklad zbira in razdeljuje sredstva za
potrebe bolnišničnega oddelka za naslednje namene:
• nakup opreme,
• nakup pripomočkov in
• nakup didaktičnega materiala.
Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev:
• predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev sredstev

za potrebe bolnišničnih oddelkov),
•
•
•

predlog vložijo strokovni delavci šole,
predlog je oddan v roku, ki je določen v Razpisu sredstev šolskega sklada,
predlogu je priložena ustrezna dokumentacija (ponudba za nakup opreme, pripomočkov in
didaktičnega materiala).

Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati osebno pri knjigovodji in administratorju
oziroma na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani.
Sredstva se dodelijo, če so izpolnjeni zgornji kriteriji in če stroški (opredeljeni v ponudbi, ki je priložena
predlogu) ne presegajo razpoložljivih sredstev.
Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva, se lahko dodelijo sredstva največ v višini razpoložljivih
sredstev.
O dodelitvi sredstev odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada, in sicer z večino glasov vseh
članov.
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