
 

 

OSNOVE IN MERILA ZA DODELJEVANJE SOCIALNE POMOČI 
IZ SREDSTEV IZ ŠOLSKEGA SKLADA OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE 

 
1. člen 

S temi osnovami in merili se določajo postopki in kriteriji za dodeljevanje socialne pomoči iz Šolskega 
sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje.  
 

2. člen 
Z možnostjo dodelitve socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada in načinu uveljavljanja pravice 
do dodelitev sredstev šola seznani predstavnike Sveta staršev in dokumente ter obrazce objavi na 
spletni strani šole.  
 

3. člen 
Starš/skrbnik (vlagatelj) vloži zahtevek za uveljavitev pravice do dodelitve socialne pomoči iz 
sredstev šolskega sklada z izpolnitvijo posebnega obrazca (Vloga za dodelitev socialne pomoči iz 
sredstev šolskega sklada), ki ga dobi v svetovalni službi in na spletni strani zavoda. Svetovalna 
služba preveri upravičenost dodelitve socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada preko portala 
MIZŠ.  
 
Vlogo za dodelitev socialne pomoči iz sredstev šolskega sklada vlagatelj predloži osebno v šolski 
svetovalni službi ali po pošti s pripisom: za šolski sklad. Če je vloga nepopolna, se vlagatelja lahko 
pozove, da jo dopolni ali dodatno obrazloži. 
 
Vlogo lahko izjemoma vloži tudi razrednik ali šolska svetovalna služba.  
 

4. člen 
O dodelitvi in višini sredstev za dodelitev socialne pomoči ali subvencioniranje šolskih obveznosti in 
nadstandardnih programov učencev odloča upravni odbor šolskega sklada ob sodelovanju komisije 
za dodelitev socialne pomoči in subvencioniranje šolskih obveznosti učencev. Komisijo sestavljajo: 
šolska svetovalna služba, razrednik učenca, na katerega se prošnja nanaša in šolski predstavnik 
upravnega odbora šolskega sklada. Komisija na podlagi meril in kriterijev sklepa o upravičenosti ali 
neupravičenosti do dodelitve sredstev socialne pomoči in njene višine ter seznani vlagatelje 
zahtevkov s sklepom. Sklep komisija preda predsedniku šolskega sklada, ki s svojim podpisom 
odobri izplačilo predlagane pomoči ali subvencije. 
 

5. člen 
Vlagatelj lahko zoper sklep upravnega odbora poda pisno pritožbo v roku 15 dni po prejemu sklepa. 
Pritožbe vlagateljev zoper izdan sklep upravnega odbora obravnava pritožbena komisija zavoda v 
roku 20 dni od dneva prejema pritožbe. O odločitvah pritožbena komisija seznani vlagatelje 
zahtevkov s sklepom.  
 

6. člen 
Kriteriji za dodelitev sredstev iz šolskega sklada 

Vlagateljem se zaprošena sredstva pomoči iz šolskega sklada lahko dodelijo v celoti ali deloma. 
Sredstva se prednostno dodeljujejo: 
 
- učencem, ki jim je priznana pravica do subvencije malice v najvišjem deležu od cene malice. 

 
- učencem, ki živijo v družini, kjer družinski dohodki presegajo kriterije za priznanje pravice do 

subvencije malice v najvišjem deležu od cene malice, se sredstva dodelijo v naslednjih primerih: 
bolezen v družini (več kot tri mesece), brezposelnost staršev (več kot tri mesece), dolgotrajnejše 
socialne težave, druge specifike v družini (zasvojenost, razveza, smrt v družini …), več 
šoloobveznih otrok in v drugih primerih, ko je to potrebno. 
 

  



 

 

 
 

7. člen 
Osnove in merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev iz šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha 
Laporje pričnejo veljati 31. 12. 2021. Z uveljavitvijo teh osnov in meril prenehajo veljati Osnove in 
merila za dodeljevanje socialne pomoči iz sredstev iz šolskega sklada OŠ Gustava Šiliha Laporje 
27. 2. 2019.  
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