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Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Vič je na podlagi 12. člena Pravil 
delovanja šolskega sklada na svoji 3. seji dne 13.10.2020  sprejel  
 

 MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNE POMOČI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA 
SKLADA OSNOVNE ŠOLE VIČ 

 
 

1. člen (namen) 
 

S temi merili se določa postopek in merila za dodeljevanje socialne pomoči za 
udeležbo na dnevih šolskih dejavnosti iz sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Vič. 

 
2. člen (postopek za oddajo zahtevka) 

 
Starš/skrbnik vloži vlogo za dodelitve socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada na 
obrazcu »Vloga za dodelitev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada«, ki ga dobi 
v svetovalni službi, pri razredniku in na spletni strani šole. 
 
Vloga mora poleg osebnih podatkov vlagatelja in učenca, vsebovati še: 

- namen porabe in višino sredstev, ki jih vlagatelj želi pridobiti, 
- opis socialnih razmer v družini, 
- fotokopijo veljavne odločbe o pravici do otroškega dodatka, 
- fotokopijo odločbe o prejemanju denarne socialne pomoči, 
- potrdilo o brezposelnosti staršev. 

 
Vlogo za dodelitev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada, vlagatelj predloži 
osebno ali po pošti v glavno pisarno s pripisom za šolski sklad najkasneje ob prijavi na 
dneve šolskih dejavnosti. 
 
Če je vloga nepopolna ali nejasna se lahko vlagatelja pozove, da vlogo dopolni ali 
dodatno obrazloži. 
 

3. člen (postopek odločanja o zahtevku) 
 
Upravni odbor sklepa o upravičenosti do dodelitve sredstev socialne pomoči in njene 
višine na osnovi teh meril. O odločitvi o upravičenosti ali neupravičenosti do dodelitve 
sredstev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada upravni odbor seznani vlagatelja 
s sklepom. 
 

4. člen (pritožbeni postopek) 
 
Vlagatelj lahko zoper sklep upravnega odbora poda pisno pritožbo v roku 15. dni od 
prejema sklepa. Pritožbe vlagateljev zoper izdan sklep upravnega odbora obravnava 
pritožbena komisija v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe. O odločitvah pritožbena 
komisija seznani vlagatelja zahtevkov s sklepom. Zoper odločitev pritožbene komisije 
pritožba ni mogoča. 
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5. člen (merila za dodelitev sredstev) 

 
Upravni odbor lahko sredstva dodeli le, če ima šolski sklad na voljo zadostna sredstva. 
Če šolski sklad sredstev nima, Upravni odbor s sklepom vlogo zavrne iz razloga 
pomanjkanja sredstev. Ne glede na določila 4. člena teh meril zoper tovrstni sklep 
pritožba ni mogoča. 
 
Vlagatelju se zaprošena sredstva pomoči iz šolskega sklada lahko dodelijo v celoti ali 
deloma. 
 
Sredstva se prednostno dodeljujejo: 

- učencem, katerih starši so upravičeni do denarne socialne pomoči, 
- učencem, ki živijo v družini, ki se uvršča v 3. ali nižji dohodkovni razred,  
- učencem, ki živijo v družini, ki se uvršča v 4. dohodkovni razred, kadar so v 

družini prisotni še drugi problemi. 
 
Sredstva se lahko izjemoma dodelijo tudi drugim učencem, če gre za izredne razmere 
v družini. Predlog za dodelitev tovrstne pomoči poda učenčev razrednik ali šolska 
svetovalna služba. Pri odločanju o tovrstni pomoči Upravni odbor prosto presoja glede 
na tiste okoliščine, ki se zdijo v konkretnem primeru relevantne. 
 
Šolski sklad odloča o višini dodeljenih sredstev tudi glede na število vlog in 
razpoložljiva sredstva. 
 

6. člen (prehodne in končne določbe) 
 
Merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Vič 
začnejo veljati dan po sprejemu s strani Upravnega odbora, uporabljajo pa se od 
1.11.2020 dalje. 
 
Merila se objavijo na spletni strani OŠ Vič najpozneje peti dan po sprejemu. 
 
Dne 1.11.2020 prenehajo veljati Merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev 
Šolskega sklada Osnovne šole Vič, ki jih je Upravni odbor sprejel 15.12.2014. 
 
Vsi zahtevki, ki so vloženi do 31.10.2020 se obravnavajo po merilih, ki veljajo na dan 
oddaje zahtevka. 
 
 
V Ljubljani, 13.10.2020                                               Predsednik UO šolskega sklada: 
                Jure Krajnc 
                                                                                          


