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Vloge in predloge za pridobitev sredstev iz šolskega sklada lahko vložijo: 

- starši/skrbniki učencev šole, 
- šolska svetovalna služba, 
- učitelji, 
- svet staršev. 

 
 
Sklad lahko financira oziroma sofinancira zlasti naslednje dejavnosti: 

 pomoč socialno ogroženim učencem,  
 pomoč nadarjenim učencem po posameznih področjih,  
 sofinanciranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega 

programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, 
 pomoč učencem in otrokom pri udeležbi v nadstandardnem vzgojno-

izobraževalnem programu šole,  
 nakup nadstandardne opreme za šolo skladno z veljavnimi predpisi, 

ki urejajo področje javnih naročil,  
 zviševanje standarda pouka, 
 raziskovalna dejavnost v zavodu,  
 drugo.  

 
 
Sklad odloča o višini dodeljenih sredstev tudi glede na število vlog in 
razpoložljiva sredstva. 
 
 
Vlogo za dodelitev sredstev, namenjenih skupini učencev, posodabljanju 
pouka, nabavi nadstandardnih pripomočkov in opreme, raziskovalni 
dejavnosti in podobno vloži mentor dejavnosti oz. vodja programa. Vlogo 
posreduje tajništvu šole ali predsednici sklada (v njeni odsotnosti pa 
podpredsednici). V njej navede višino zaprošenih sredstev, namen (kratek 
opis) in način porabe sredstev. Vlogo obravnava upravni odbor sklada, ki 
po potrebi zaprosi vlagatelja za dodatna pojasnila. Sklep o dodelitvi 
sredstev odbor posreduje šoli. 
 
 
Vlogo za dodelitev namenskih sredstev za pomoč učencu lahko vložijo tudi 
starši ali skrbniki otroka. V ta namen napišejo vlogo, v kateri poleg 
osebnih podatkov učenca navedejo višino sredstev in namen porabe le-
teh. Prav tako lahko predlog za dodelitev pomoči učencu v stiski podajo  
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učitelji, šolska svetovalna služba ter svet staršev oziroma njegovi 
predstavniki. Pisno vlogo/predlog posredujejo tajništvu šole s pripisom "Za  
šolski sklad". Vlogo oziroma predlog obravnava upravni odbor sklada, ki 
izda sklep o dodelitvi sredstev ter ga posreduje vlagatelju/predlagatelju in 
šolski svetovalni službi. Pri odločanju o odobritvi sredstev in višini le-teh 
se upravni odbor lahko posvetuje s šolsko svetovalno službo, po potrebi 
tudi z drugimi strokovnimi delavci šole.  
 
 
Upravni odbor pri dodelitvi sredstev učencem lahko upošteva tudi 
naslednje kriterije: 

- prejemanje denarne socialne pomoči, 
- višino dohodkov na družinskega člana, 
- višino otroških dodatkov, 
- brezposelnost staršev, 
- dolgotrajno bolezen v družini, 
- dolgotrajnejše socialne probleme, 
- druge specifike v družini. 

 
 
Odločitev upravnega odbora o dodeljenih sredstvih je dokončna.  
 
 
Dokument Merila in postopek za dodelitev sredstev iz šolskega sklada OŠ 
Cirila Kosmača Piran je bil sprejet na seji upravnega odbora dne 28. 3. 
2017.  
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