
Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Pivka je na svoji seji dne 13. 1. 2014 sprejel 
 

Kriterije za dodelitev sredstev iz šolskega sklada 
 

1. Vlagateljem se zaprošena sredstva pomoči iz šolskega sklada lahko dodelijo v celoti ali 
deloma.  

2. Sredstva se prednostno dodeljujejo: 
- učencem, katerih starši so upravičeni do denarne socialne pomoči po predpisih o 

socialnem varstvu 
- učencem, ki živijo v družini, kjer dohodek na družinskega člana ne presega 30 

odstotkov od neto povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu 
- učencem, ki živijo v družini, kjer 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 

- učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodki presegajo zgoraj navedene kriterije, 
se sredstva dodelijo v primerih: 

• dolgotrajne bolezni v družini (na podlagi zdravniškega potrdila) 
• brezposelnosti staršev (na podlagi potrdila Zavoda RS za zaposlovanje) 
•dolgotrajnejših socialnih problemov  in drugih specifik v družini (na podlagi mnenja 
pristojnega CSD) 
 

3. Če je prosilcev več, kot je sredstev, se pomoč najprej dodeli prosilcem, ki izkazujejo 
najnižji mesečni dohodek na družinskega člana. 

4. Ne glede na kriterije  lahko upravni odbor šolskega sklada zmanjša višino dodeljene 
pomoči ali v celoti zavrne pomoč: 

- če je v skladu premalo sredstev 
- če lahko na osnovi podatkov iz drugih virov zanesljivo sklepa, da je prosilčevo 

finančno stanje boljše, kot ga izkazuje 
 
 

Starš/skrbnik (vlagatelj) vloži zahtevek za uveljavitev pravice do dodelitve finančne pomoči iz 
sredstev šolskega sklada tako, da izpolni obrazec Vloga za dodelitev finačne pomoči iz 
sredstev šolskega sklada, ki ga dobi v svetovalni službi ali  na spletni strani zavoda. Vlogo za 
dodelitev finančne pomoči iz sredstev šolskega sklada vlagatelj predloži osebno ali po pošti  s 
pripisom »za šolski sklad«. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       Predsednica šolskega sklada: Marija Zgonec 
 
 

 



Osnovna šola Pivka 
Upravni odbor Šolskega sklada 
Prečna ulica 3 
6257 Pivka 

 
VLOGA ZA DODELITEV POMOČI IZ SREDSTEV  ŠOLSKEGA SKLADA 

 
 
Podpisani__________________________________________________________________ 
                                                                          (ime in priimek vlagatelja) 

 
__________________________________________________________________________ 

(naslov bivališča) 

 
vlagam za mojega otroka _____________________________________________________,  
 
ki v šolskem letu  _______________obiskuje ______razred prošnjo za subvencijo plačila 
naslednje dejavnosti (ustrezno obkrožite in dopolnite): 

 

a) šola v naravi/tabori ______________________________________________ 
                                                               (kraj in datum izvedbe) 

 
b) dan dejavnosti _________________________________________________ 

                                  (kraj in datum izvedbe) 

 
c) drugo  ________________________________________________________ 

                                  (opis dejavnosti, kraj in datum izvedbe) 
 

ker zaradi socialnega položaja/trenutnih razmer/osebnih okoliščin ne zmoremo v celoti 
plačati prispevka za omenjeno dejavnost.  
 
Dejavnost, za katero vlagam vlogo, stane: _________ eur. 
 
Sam lahko plačam _______ eur. 
 

K vlogi prilagam (ustrezno obkroži): 
a) fotokopijo Odločbe o otroškem dodatku 
b) fotokopijo Odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči 
c) potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o brezposelnosti 
č)   zdravniško potrdilo o dolgotrajni bolezni v družini 
d)  pisno mnenje pristojnega CSD o socialnem stanju v družini 
 

 
Članom upravnega odbora šolskega sklada dovoljujem, da  navedene podatke uporabijo za namen 
dodeljevanja sredstev iz Šolskega sklada ter da pri tem upoštevajo določila Zakona o varstvu osebnih 
podatkov.  
 

 

Kraj in datum:                                                                    Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: 


