KRITERIJI ZA DODELITEV DENARNE POMOČI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA
ZA UDELEŽBO V NADSTANDARDNEM PROGRAMU

Datum: 06. november 2012

Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Ketteja in Murna (v nadaljevanju Šolski sklad) je na svoji
redni seji dne 6. 11. 2012 sprejel kriterije za dodelitev denarne pomoči iz sredstev Šolskega sklada za
udeležbo učencev v nadstandardnih programih.
Kriteriji so oblikovani na osnovi določil Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. št. 61/04 in 70/08)
in jih je Svet šole, po predhodno pridobljenem mnenju Sveta staršev z dne 25. 5. 2010, sprejel na redni
seji dne 26. 5. 2010.

Splošne določbe
I.
Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev
iz Šolskega sklada za udeležbo v nadstandardnih programih, katere stroškov zaradi socialnega položaja
starši/skrbniki učencev ne zmorejo poravnati v celoti.
II.
Sredstva Šolskega sklada se pridobijo iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov, zapuščin in
iz drugih virov v skladu s 4. členom Pravil Šolskega sklada Osnovne šole Ketteja in Murna.
Zimska šola v naravi, naravoslovni tabori in podobne dejavnosti pomenijo organizirano obliko vzgojnoizobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program oz. nadstandardni program osnovne šole.
Del sredstev, s katerimi razpolaga Šolski sklad, je namenjen subvencioniranju učencev, ki izpolnjujejo
kriterije za dodelitev, glede na višino sredstev, s katerimi Šolski sklad razpolaga.
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Kriteriji upravičenosti do denarne pomoči
III.
Upravni odbor Šolskega sklada pri dodelitvi sredstev za subvencioniranje nadstandardnih programov
učencu upošteva kriterije:
– prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
– višina dohodkov na družinskega člana,
– višina otroških dodatkov,
– brezposelnost staršev,
– dolgotrajna bolezen v družini,
– dolgotrajnejši socialni problemi in
– druge specifike v družini.

IV.
Pri odločanju o upravičenosti dodelitve sredstev za subvencioniranje nadstandardnih programov se na
podlagi kriterijev iz III. točke upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji:
1. Višina denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu.
Prejemanje denarne socialne pomoči se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni center za
socialno delo.
2. Višina dohodkov na družinskega člana in prejemanje otroškega dodatka se ugotavlja na podlagi
odločbe, ki jo za posamezno leto izda pristojni center za socialno delo.
3. Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga izda Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje. Brezposelnost staršev se v primeru, ko starši niso prijavljeni na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, dokazuje z lastno izjavo.
4. Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda osebni ali
imenovani zdravnik ali zdravniška komisija.
Dolgotrajna bolezen v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in višini subvencije upošteva samo
v primeru, ko je zaradi bolezni izkazan bistveno slabši socialni položaj družine (visoki stroški povezani z
zdravljenjem, rehabilitacija, tuja pomoč ipd.).
Dolgotrajnejši socialni problemi se ugotavljajo na podlagi pisnega mnenja pristojnega centra za
socialno delo ali na podlagi pisne obrazložitve šolske svetovalne službe.
Dolgotrajnejši socialni problemi so predvsem dolgotrajna brezposelnost staršev, nesreče in podobne
okoliščine, enostarševska družina ipd.
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Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi in
višini subvencije upoštevajo samo v primeru, ko je zaradi le-teh izkazan bistveno slabši socialni položaj
družine in ko dohodki družine ne presegajo povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za zadnje tri mesece pred oddajo vloge za denarno pomoč
5. Med druge specifike v družini se štejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez
državljanstva, družina z večjim številom nepreskrbljenih, smrt v družini, prometna nesreča ipd.
Upravičenci morajo izkazati slabši socialni položaj družine po vsaj enem kriteriju.

V.
Upravni odbor Šolskega sklada pri dodelitvi sredstev učencem za subvencioniranje nadstandardnih
programov izdela prednostni vrstni red na podlagi podrobnejših kriterijev, ki se pretvorijo v točke.
Večje število točk pomeni večjo upravičenost do denarne pomoči.
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Vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev Šolskega sklada za subvencioniranje nadstandardnih
programov vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca predsednici Šolskega sklada v skladu s
Spremembo in dopolnitvijo 20. člena Pravil Šolskega sklada, sprejeto 07. 06. 2012.
Vlogi za dodelitev sredstev se lahko z namenom hitrejšega postopka priložijo naslednji dokumenti:
•
•
•

•
•
•
•

odločba o denarni socialni pomoči po predpisih o socialnem varstvu, izdana s strani pristojnega
centra za socialno delo, v kolikor družina prejema denarno socialno pomoč,
odločba o višini otroškega dodatka, izdana s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor
družina prejema otroški dodatek,
potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti,
izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev
brezposelna oseba, ali izjava starša, ki ni zaposlen, da je brez lastnih dohodkov, ki bi vplivali na
dohodke in socialno stanje družine,
potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega ali imenovanega zdravnika ali
zdravniške komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini,
pisno mnenje o socialnem stanju v družini, izdano s strani pristojnega centra za socialno delo,
v kolikor gre za dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v družini,
potrdilo delodajalca o višini bruto plače za pretekle tri mesece pred oddajo vloge, v kolikor gre
za dolgotrajnejši socialni problem in drugo specifiko v družini,
potrdilo o višini preživnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo, v kolikor je kateri od
družinskih članov do preživnine upravičen ter bo to uveljavljal pod kriterijem dolgotrajnejšega
socialnega problema in druge specifike v družini.

Postopek dodelitve ali zavrnitve upravičenosti do subvencije
VI.
O vlogi odločajo člani Upravnega odbora Šolskega sklada.
Upravni odbor Šolskega sklada na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev denarne pomoči iz sredstev
Šolskega sklada za subvencioniranje nadstandardnih programov oceni vlogo staršev ter odloči o
upravičenosti učenca do višine subvencije.
Višina pomoči učencem bo dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstev.
Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada lahko vlagatelja pozove, da dopolni ali dodatno
obrazloži vlogo.

Obveščanje staršev
VII.
Predsednica Šolskega sklada staršem oz. zakonitemu zastopniku vroči sklep o upravičenosti do
denarne pomoči z obrazložitvijo, ki ga sprejmejo člani Upravnega odbora Šolskega sklada.
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Uporaba in veljavnost kriterijev
VIII.
Kriteriji in postopki pričnejo veljati z dnem sprejema in se uporabljajo od začetka šolskega leta 2012/13
dalje.
25. oktobra 2016 je Upravni odbor Šolskega sklada sprejel spremembe točke V., podrobnejših
kriterijev.
16. maja 2022 je Upravni odbor Šolskega sklada sprejel sklep o spremembah točke V., podrobnejših
kriterijev. Sprememba se oblikuje glede na spremembo dohodkovnih razredov objavljenih na spletni
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Predsednica Šolskega sklada
Vojka Vilfan
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