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KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH
SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI
Na osnovi 5. člena Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani, sprejetih dne 23. 12. 2021, je
upravni odbor šolskega sklada na redni seji dne, 16. 11. 2022, sprejel Kriterije za razdeljevanje
in dodeljevanje namenskih sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Dekani.
Šolski sklad Osnovne šole Dekani zbira in razdeljuje sredstva za naslednje namene:
• pomoč socialno šibkim otrokom ter učencem,
• financiranje dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma
se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme in pripomočkov,
zviševanje standarda pouka oziroma vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
• nakup didaktičnih in drugih pripomočkov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami,
• zastopanje šole in vrtca na kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
• nakup opreme, pripomočkov in didaktičnega materiala za potrebe bolnišničnih
oddelkov.
1. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za pomoč socialno šibkim
učencem šole in otrokom vrtca
V skladu s 5. členom Pravil šolskega sklada Osnovne šole Dekani se lahko sredstva iz šolskega
sklada namenijo tudi za udeležbo otrok in učencev iz socialno manj vzpodbudnih okolij na
dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo
v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.
Upravni odbor šolskega sklada v letnem programu dela za tekoče šolsko leto določi delež
sredstev sklada, ki so namenjena pomoči socialno šibkim otrokom in učencem. Upravni odbor
lahko določi tudi maksimalno višino sredstev, ki se lahko dodelijo pri posamezni dejavnosti
(npr. za šolo v naravi v 3. razredu 20% od razpoložljivih sredstev za socialno šibke).
Upravičenci do kritja stroškov udeležbe na posameznih dejavnostih so lahko:
- otroci vrtca, ki jim je priznana pravica do znižanja plačila za programe vrtcev do največ
tretjega dohodkovnega razreda po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev,
- učenci, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene
malice.
Če sredstva, namenjena iz šolskega sklada, ne zadoščajo za kritje udeležbe vseh možnih
upravičencev, upravni odbor sredstva dodeli vsem upravičencem v enakem deležu.
Izjemoma upravni odbor sredstva dodeli le enemu ali samo nekaterim možnim upravičencem,
če oceni, da posebne okoliščine, ki niso bile predmet odločanja o pravici do subvencije za
malico ali pravici do znižanja plačila za programe vrtca, to opravičujejo. Taka odločitev mora
biti sprejeta soglasno. V primeru posebnih okoliščin morajo starši vlogi priložiti dodatno
dokazilo ali mnenje svetovalne službe.
Vlagatelj odda vlogo za dodelitev sredstev na ustreznem obrazcu (Vloga za dodelitev sredstev
za pomoč socialno šibkim učencem oziroma otrokom iz sredstev šolskega sklada). Vlogi priloži
dokazila, iz katerih je razvidno, da je otroku vrtca priznana pravica do znižanja plačila za
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programe vrtcev do največ tretjega dohodkovnega razreda (po zakonu, ki ureja uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev) oziroma, da je učencu priznana pravica do subvencije za malico v
najvišjem deležu od cene malice oziroma priloži drugo dokazilo o posebnih okoliščinah, zaradi
katerih prosi za pomoč.
Vlagatelj vlogo, s pripisom »Za šolski sklad«, odda osebno pri knjigovodji in administratorju,
na e-naslov info@os-dekani.si ali na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271
Dekani.
2. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za dejavnosti, ki niso
sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih
sredstev, za zviševanje standarda vzgojno-izobraževalne dejavnosti, nakup
nadstandardne opreme in pripomočkov ter pomoč otrokom s posebnimi potrebami
Upravni odbor sprejme letni program dela, v katerem določi delež sredstev za navedeni namen
in višino razpoložljivih sredstev za tekoče šolsko leto ter rok za oddajo predlogov za dodelitev
sredstev.
Upravni odbor o višini razpoložljivih sredstev za posamezen namen in o roku za oddajo
predlogov seznani učiteljski zbor (za šolo) in strokovni aktiv posamezne enote vrtca.
Predlagatelj (učiteljski zbor, strokovni aktiv vrtca, strokovni delavec) v roku, ki je določen,
odda predlog za dodelitev sredstev na ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev sredstev za
zviševanje standarda vzgojno-izobraževalne dejavnosti in financiranje nadstandarda).
Predlagatelj predlogu priloži ponudbo, iz katere so razvidni stroški izvedbe dejavnosti oziroma
nakupa opreme in pripomočkov.
Predlagatelj predlog, s pripisom »Za šolski sklad«, odda osebno pri knjigovodji in
administratorju, na e-naslov info@os-dekani.si ali na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani
32, 6271 Dekani.
V kolikor so stroški dejavnosti ali opreme nižji ali enaki višini razpoložljivih sredstev, upravni
odbor dodeli sredstva v celoti višini stroškov. Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva,
upravni odbor dodeli sredstva v višini razpoložljivih sredstev.
3. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za zastopanje šole in vrtca
Upravni odbor sprejme letni program dela, v katerem določi delež sredstev za navedeni namen
in višino razpoložljivih sredstev za tekoče šolsko leto.
Upravni odbor o višini razpoložljivih sredstev seznani učiteljski zbor (za šolo) in strokovni aktiv
posamezne enote vrtca.
Predlagatelj (učiteljski zbor, strokovni aktiv vrtca, strokovni delavec) odda predlog za dodelitev
sredstev na ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev sredstev za zastopanje šole in vrtca).
Predlagatelj predlogu priloži ponudbo, iz katere so razvidni stroški izvedbe dejavnosti oziroma
nakupa opreme in pripomočkov.
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Predlagatelj predlog, s pripisom »Za šolski sklad«, odda osebno pri knjigovodji in
administratorju, na e-naslov info@os-dekani.si ali na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani
32, 6271 Dekani.
V kolikor so stroški dejavnosti ali opreme nižji ali enaki višini razpoložljivih sredstev, upravni
odbor dodeli sredstva v celoti višini stroškov. Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva,
upravni odbor dodeli sredstva v višini razpoložljivih sredstev.
4. Kriteriji za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev za potrebe bolnišničnih
oddelkov
Upravni odbor sprejme letni program dela, v katerem določi delež sredstev za navedeni namen
in višino razpoložljivih sredstev za tekoče šolsko leto ter rok za oddajo predlogov za dodelitev
sredstev.
Upravni odbor o višini razpoložljivih sredstev in roku za oddajo predlogov obvesti strokovni
aktiv bolnišničnih oddelkov.
Predlagatelj (strokovni aktiv) v roku, ki je določen, odda predlog za dodelitev sredstev na
ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev sredstev za potrebe bolnišničnih oddelkov) in
predlogu priloži ponudbo, iz katere so razvidni stroški izvedbe dejavnosti oziroma nakupa
opreme in pripomočkov.
Predlagatelj predlog, s pripisom »Za šolski sklad«, odda osebno pri knjigovodji in
administratorju, na e-naslov info@os-dekani.si ali na naslov šole: Osnovna šola Dekani, Dekani
32, 6271 Dekani.
V kolikor so stroški dejavnosti ali opreme nižji ali enaki višini razpoložljivih sredstev, upravni
odbor dodeli sredstva v celoti višini stroškov. Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva,
upravni odbor dodeli sredstva v višini razpoložljivih sredstev.
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