
VLOGA ZA DODELITEV DENARNE POMOČI 
 

IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA 
 

ZA ŠOLSKO LETO __________ 
 

Podpisani 

 

______________________________________________________________, 
(oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka) 

 

naslov 

prebivališča 

_________________________________________________________, 

 

za svojega 

otroka 

 

_________________________________________________________ , 
(ime in priimek otroka) 

 

ki v šolskem letu _________ obiskuje  ____  razred Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, 

 

posredujem vlogo za dodelitev denarne pomoči pri stroških šolanja za šolsko leto _________. 
 

 

K vlogi prilagam fotokopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda Center za 

socialno delo, poleg tega pa še (ustrezno obkrožite): 

a) potrdilo o neto osebnem dohodku za zadnje tri mesece, 

b) potrdilo o brezposelnosti, 

c) potrdilo o višini denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, izdano s strani 

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 

č) izjavo starša, ki ni zaposlen in ne prejema denarnega nadomestila, da je brez lastnih 

dohodkov, ki bi vplivali na socialni položaj družine, 

d) veljavno odločbo o prejemanju denarne pomoči, ki jo izda Center za socialno delo, 

e) potrdilo o zdravstvenem stanju, izdano s strani osebnega zdravnika ali zdravniške 

komisije, v kolikor gre za dolgotrajnejšo bolezen v družini, 

f) pisno izjavo o dolgotrajnejših socialnih problemih ali drugih posebnostih v družini 

(veliko število otrok, samohranilstvo, sprememba števila družinskih članov, 

neizplačilo plač, nesreče …). 
 

 

Spodaj podpisani: 

 dovoljujem, da šola uporabi podatke iz prilog za namen odločanja o dodelitvi denarne 

pomoči iz sredstev šolskega sklada, 

 se zavezujem, da bom šolo v roku 30 dni obvestil o vsaki spremembi socialnega 

položaja družine, ki bi lahko vplivala na upravičenost do prejemanja denarne pomoči 

iz sredstev šolskega sklada. 
 

 

V vednost: 

Oddana vloga ne zagotavlja, da je prosilec upravičen do denarne pomoči iz sredstev šolskega 

sklada. O upravičenosti do denarne pomoči odloča upravni odbor šolskega sklada za vsakega 

prosilca posebej na podlagi pravil in meril, proračunske zmogljivosti sklada ter vseh 

razpoložljivih informacij o socialnem položaju družine. 

 

 

Kraj:   ______________________ Podpis staršev ali zakonitega zastopnika otroka: 

Datum: ______________________ ________________________________________ 

  



NAVODILA: 
 

Vlogo z vsemi potrebnimi dokazili se odda osebno šolski svetovalni službi ali v tajništvu šole 

oziroma se jo pošlje po pošti na naslov Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. 

maja 15, 5270 Ajdovščina s pripisom »za Šolski sklad«. 
 

Vlogo se odda enkrat letno za potrebe vseh dejavnosti tekočega šolskega leta, in sicer 

najkasneje do vključno 30. septembra. 
 

Če je v družini več šoloobveznih otrok, se vloga odda za vsakega otroka posebej. 
 

Starši lahko za pomoč zaprosijo tudi tekom šolskega leta, če se jim socialni položaj spremeni. 

V tem primeru mora biti vloga oddana najkasneje dan pred izvedbo dejavnosti, za katero 

prosijo za pomoč. 
 

Prosilci morajo v roku 30 dni obvestiti šolo o vsaki spremembi socialnega položaja družine, ki 

bi lahko vplivala na upravičenost do prejemanja denarne pomoči iz sredstev šolskega sklada. 

 
MERILA ZA DODELJEVANJE DENARNE POMOČI (14. člen Pravilnika): 
 

Prosilcu se dodeli 100 % delež pomoči, kadar je višina zneska višja od 10 EUR. 

 
 

Prosilcu se dodeli: 

 100 % delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 

15 % povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji; 

 75 % delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 

20 % povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji; 

 50 % delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 

25 % povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji; 

 25 % delež pomoči, če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 

30 % povprečnega neto dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji. 
 

Delež pomoči se nanaša na strošek posamezne dejavnosti, za katero se upravni odbor šolskega 

sklada odloči, da se subvencionira iz sredstev šolskega sklada. 

 
DODATNA MERILA (15. člen Pravilnika): 
 

Člani upravnega odbora lahko v posameznem primeru delež pomoči zvišajo ali znižajo ob 

pregledu priložene dokumentacije, če je na računu sklada dovolj sredstev in ob upoštevanju 

naslednjih dodatnih meril: 

 izjemne akutne socialne okoliščine (naravna nesreča, požar, smrt v družini …), ki 

vplivajo na finančno sposobnost družine, 

 nenadna brezposelnost staršev (prednost ima družina, kjer sta oba starša brezposelna), 

 enoroditeljska družina (prednost ima družina z več otroki), 

 več šoloobveznih otrok (prednost ima družina z več otroki), 

 če gre za rejence iz rejniške družine, 

 socialne in druge dolgotrajne bolezni v družini, 

 če je družina trenutno brez dohodkov in čaka na ureditev socialno varstvene pomoči, 

 če družinski dohodki za manj kot 10 % presegajo cenzus za dodelitev denarne socialne 

pomoči in otroškega dodatka. 
 

Ne glede na merila iz 14. člena Pravilnika lahko upravni odbor zmanjša višino dodeljene 

pomoči ali pomoč v celoti zavrne, če: 

 je na računu sklada premalo sredstev, 

 lahko na osnovi podatkov iz drugih virov zanesljivo sklepa, da je prosilčevo finančno 

stanje boljše, kot ga izkazujejo listine iz 13. člena Pravilnika. 


