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KRITERIJI ZA DODELITEV DENARNE POMOČI  
IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA 

 
 
Upravni odbor Šolskega sklada »Minka«  Osnovne šole Minke Namestnik–Sonje Slovenska Bistrica 
(v nadaljevanju Šolski sklad) je na svoji redni seji dne 26. 5. 2021  sprejel kriterije za dodelitev 
denarne pomoči iz sredstev Šolskega sklada. 
 
 
Splošne določbe 
 
I. 
Kriteriji določajo postopke za ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev 
sredstev iz Šolskega sklada. 
 
II. 
Sredstva šolskega sklada se pridobijo iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, zaposlenih, 
občanov, zapuščin in iz drugih virov v skladu s 4. členom Pravil o delovanju Šolskega sklada Osnovne 
šole Minke Namestnik–Sonje Slovenska Bistrica. 
Del sredstev, s katerimi razpolaga Šolski sklad, je namenjen denarni pomoči učencem, ki izpolnjujejo 
kriterije za dodelitev, glede na višino sredstev, s katerimi šolski sklad razpolaga. 
 
 
 
Kriteriji upravičenosti do denarne pomoči 
 
III. 
Upravni odbor Šolskega sklada pri dodelitvi sredstev učencu upošteva kriterije: 

- višina dohodka na družinskega člana  
- prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, 
- število šoloobveznih otrok, 
- enostarševska družina, 
- brezposelnost staršev, 
- druge specifike v družini.  

 
 
IV. 
Pri odločanju o upravičenosti dodelitve sredstev učencu se na podlagi kriterijev iz III. točke 
upoštevajo naslednji podrobnejši kriteriji: 
 

1. Višina dohodka na družinskega člana se ugotavlja na podlagi odločbe, ki jo za posamezno 
leto izda pristojni center za socialno delo. 
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2. Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu, se ugotavlja na 

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

3. Med druge specifike v družini se štejejo trenutna materialna stiska, bolezen, nesreče, 
invalidnost, smrt…, druga ogrožujoča stanja v družini, ki utemeljujejo potrebo po pomoči  in 
se ugotavljajo na podlagi pisne obrazložitve šolske svetovalne službe. 

 
 
 
V. 
Upravni odbor Šolskega sklada pri dodelitvi sredstev učencem izdela prednostni vrstni red na podlagi 
podrobnejših kriterijev, ki se pretvorijo v točke. Minimalno število točk za dodelitev pomoči učencu 
iz sredstev Šolskega sklada je 12. 
 

 
ŠT. 

 
KRITERIJI 

 
LESTVICA 

 
ŠT. TOČK 

 
1. 

Višina mesečnih dohodkov na družinskega 
člana -uvrstitev družine v dohodkovni 
razred glede na Odločbo CSD o otroškem 
dodatku 

1. dohodkovni razred 
2. dohodkovni razred 
3. dohodkovni razred 
4. dohodkovni razred 
5. dohodkovni razred 
6. dohodkovni razred 
7. dohodkovni razred 
8. dohodkovni razred 

12 
10 
8 
6 
4 
3 
2 
1 

 
2. 

Število otrok v družini 1 
2 
3 in več 

1 
2 
3 

3. Enostarševska družina DA 2 

4. Prejemanje denarne socialne pomoči DA 10 

 
5. 

Brezposelnost obeh staršev 
enega starša 

4 
2 

 
6. 

Specifika v družini (trenutna materialna 
stiska, bolezen, nesreče, invalidnost, smrt…) 

po strokovni presoji šolske 
svetovalne službe in 
odbora šolskega sklada 

0 do 6 

 
Vlogo za dodelitev denarne pomoči iz sredstev Šolskega sklada vložijo starši oz. zakoniti zastopnik 
učenca svetovalni delavki. 
Vlogi za dodelitev sredstev se priložijo zahtevane Odločbe, ki jih izda pristojni center za socialno 
delo. 
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Postopek dodelitve ali zavrnitve 
 
VI. 
O vlogi odločajo člani Upravnega odbora Šolskega sklada. 
Upravni odbor Šolskega sklada na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev denarne pomoči učencu 
iz sredstev šolskega sklada oceni vlogo staršev ali zakonitega zastopnika ter odloči o upravičenosti 
učenca do višine denarne pomoči. 
Višina pomoči učencu bo dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstva. 
Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada lahko vlagatelja pozove, da dopolni ali dodatno 
obrazloži vlogo. 
 
 
Obveščanje staršev 
 
VII. 
Svetovalna delavka starše oz. zakonite zastopnike pisno obvesti o upravičenosti do denarne pomoči, 
ki jo sprejmejo člani Upravnega odbora Šolskega sklada. 
 
 
Uporaba in veljavnost kriterijev 
 
VIII. 
Z dnem sprejetja teh kriterijev prenehajo veljati Kriteriji za dodelitev denarne pomoči iz šolskega sklada z dne 
24. 10. 2013. 

 
 
 
 

 
 
Številka del.: 007-5/2021-2                                                              Predsednica 
                                                                                                Upravnega odbora Šolskega sklada »Minka« 
Datum: 26. 5. 2021       Brigita Marčič  
 

 

 
 
 
 

Priloge: 
- Vloga za dodelitev finančne pomoči učencu iz sredstev šolskega sklada 
- Obrazec za odločanje o upravičenosti učenca do denarne pomoči 
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