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Št. 92/14 

Datum: 5. 2. 2014 



Na podlagi 19. člena 6. odstavka Pravilnika šolskega sklada OŠ Miren je Upravni odbor 

Šolskega sklada Osnovne šole Miren na svoji seji dne 5. 2. 2014 sprejel 

 

 

PRAVILNIK O DODELITVI SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA 

OSNOVNE ŠOLE MIREN 

 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se določa postopek in kriterije za dodeljevanje sredstev iz šolskega sklada 

otrokom vseh enot vrtcev OŠ Miren (enota Opatje selo, enota Kostanjevica, enota Bilje in 

enota Miren), učencem Osnovne šole Miren ter učencem Podružnične osnovne šole Bilje in 

Podružnične osnovne šole Kostanjevica. 

 

2. člen 

 

Zahtevek za uveljavitev pravice do dodelitve sredstev iz šolskega sklada vložijo starši oz. 

skrbniki otroka (vlagatelji) na posebnem obrazcu (Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega 

sklada), ki je dostopen na spletni strani zavoda ali pri šolski svetovalni delavki. Izpolnjeni 

vlogi je potrebno priložiti še: 

 fotokopijo zadnje odločbe o pravici do otroškega dodatka, 

 potrdilo delodajalca o bruto dohodkih vlagatelja v zadnjih treh mesecih, če vlagatelj ni 

upravičen do otroškega dodatka, 

 potrdilo o brezposelnosti staršev (če je eden izmed staršev oz. skrbnikov brezposelen), 

 odločbo CSD o prejemanju denarne socialne pomoči, izdane s strani pristojnega CSD, 

v kolikor jo družina prejema. 

 

Vlagatelji oddajo vlogo za dodelitev sredstev iz šolskega sklada osebno šolski svetovalni 

delavki na šoli ali v vrtcu oziroma jo pisno naslovijo na Osnovno šolo Miren s pripisom »za 

šolsko svetovalno službo«. Če je vloga nepopolna, se vlagatelja lahko pozove, da vlogo 

dopolni. 

 

3. člen 

 

O upravičenosti vloge do dodelitve sredstev iz šolskega sklada odloča Komisija za obravnavo 

vlog za dodelitev sredstev iz šolskega sklada otrokom iz socialno šibkih družin, ki jo je potrdil 

Upravni odbor Šolskega sklada OŠ Miren. Vlogo se obravnava anonimno, vpogled v osebne 

podatke ima le komisija, ki jo sestavljata svetovalni delavki šole in vrtca, finančna 

knjigovodkinja ter ravnateljica OŠ Miren. 

 

4. člen 

 

Komisija poda poročilo o ugotovitvah upravičenosti vloge Upravnemu odboru Šolskega 

sklada OŠ Miren, ki nato odloča o odobritvi in višini sredstev iz šolskega sklada.  

Komisija seznani vlagatelja zahtevkov s sklepom Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ 

Miren, najkasneje v 15 dneh po opravljeni seji Upravnega odbora Šolskega sklada. 

 

5. člen 

 

Sredstva iz šolskega sklada se lahko vlagatelju odobri deloma ali pa v celoti.  

Komisija ugotavlja upravičenost do sredstev na podlagi naslednjih kriterijev:  



 višina dohodkov na družinskega člana 

 višina otroških dodatkov 

 brezposelnost staršev 

 dolgotrajna bolezen v družini  

 druge specifike v družini. 

 

6. člen 

 

Pri odločanju o upravičenosti do denarnih sredstev se na podlagi kriterijev iz 5. člena 

upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji: 

 

 Višina dohodkov na družinskega člana in višina otroških dodatkov se ugotavlja na 

podlagi odločbe, ki jo za posamezno leto izda pristojni center za socialno delo. 

Dohodek na družinskega člana ne presega 30 odstotkov od neto povprečne mesečne 

plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu oziroma družinski dohodek ne presega 40 

odstotkov od neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu in 

če so v družini prisotni še drugi problemi. 

 Brezposelnost staršev se dokazuje z lastno izjavo ali na podlagi potrdila, ki ga izda 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.  

 Dolgotrajna bolezen v družini in druge specifike v družini se dokazujejo z lastno 

izjavo in/ali na podlagi mnenja šolske svetovalne službe. Med druge specifike v 

družini se štejejo tudi trenutna materialna stiska, družina brez državljanstva, družina z 

večjim številom nepreskrbljenih oseb, dolgotrajna brezposelnost staršev, 

enostarševska družina, razveza, zasvojenost, smrt v družini, hude prometne nesreče, 

ipd. 

 

Upravičenci morajo izkazati slabši socialni položaj družine po vsaj enem kriteriju.  

Višina denarne pomoči bo dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstva. 

 

7. člen 

 

Pravilnik za dodelitev sredstev iz šolskega sklada prične veljati z dnem sprejema in se 

uporablja s 5. 2. 2014 dalje.  

 

 

Miren, 5. 2. 2014 

 

                                                                      

                                           
 

                      Lučana Petrovčič, 

                                                                                                   predsednica UO šolskega sklada  


