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ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV 

ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA, LJUBLJANA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LJUBLJANA, marec in april 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGE: 
- OBRAZEC št.1: Predlog za dodelitev sredstev za financiranje dejavnosti, ki niso sestavina 

izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev 
- OBRAZEC št.2: Predlog za financiranje nadstandardne opreme / pripomočkov / nujne 

investicije   
- OBRAZEC št.3: Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada zaradi finančne pomoči 

učencu - enake možnosti 
- OBRAZEC št.4: Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada zaradi finančne pomoči 

učencu - slab socialni in materialni status 
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Na osnovi 2. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča, 

Ljubljana, sprejetih dne 20. 12. 2021, je upravni odbor šolskega sklada na 3. redni seji dne  

23. 3. 2022 in na 4. redni seji dne 24. 05. 2022, sprejel »Kriterije in postopek za razdeljevanje 

in dodeljevanje namenskih sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča, 

Ljubljana«. 

 
V skladu z 2. členom Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča, 
Ljubljana sklad zbira in razdeljuje sredstva za naslednje namene: 
- financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 

financirajo izjavnih sredstev, 

- sofinanciranje udeležbe 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, 

- pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti zavoda za učence s slabim socialnim 

in materialnim satusom, 

- zviševanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega  programa, 

- dodatno izobraževanje nadarjenih učencev, ki dosegajo dobre učne uspehe, 

- nakup nadstandardne opreme, ali druge nujne opreme, za nujno investicijsko vzdrževanje, 

- razvojno-raziskovalne in druge projekte zavoda, 

- izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno donira sredstva v 

sklad in je v skladu s predpisi dopustna, 

- za promocijo šole v javnosti, 

- in podobno. 
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1. KRITERIJI IN PRAVILA POSTOPKA ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV 
FINANCIRANJA DEJAVNOSTI, KI NISO SESTAVINA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA OZ. SE NE 
FINANCIRAJO IZ JAVNIH SREDSTEV 

 

V okviru 1. alineje 2. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča, 

Ljubljana, sklad zbira in zagotavlja sredstva za spodbujanje raziskovalne dejavnosti učencev, za 

sodelovanje učencev in zastopanje šole na raznih tekmovanjih, kulturnih, športnih in drugih 

prireditvah ipd.), in sicer: 

- za plačilo oziroma sofinanciranje stroškov za vodenje oziroma pomoč (mentorstvo, stroški 

materialnih sredstev ipd.) pri raziskovalni dejavnosti, za dodatne priprave učencev na 

tekmovanja oziroma prireditve, za kritje potnih stroškov ipd. 

- če učenec zastopa šolo na šolskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem 

tekmovanju. 

 
Sredstva sklada se dodelijo po naslednjih kriterijih: 

- če je v šolskem letu podanih več predlogov, se upoštevajo predlogi po vrstnem redu 

vložitve in glede na pomen za šolo. 

 
Postopek za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev: 

- predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (Predlog za dodelitev 

sredstev za financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del vzgojno-izobraževalnega programa, 

oz. se ne financirajo iz javnih sredstev – OBRAZEC ŠT.1), 

- predlog vložijo strokovni delavci šole, 

- predlog mora biti oddan vsaj en mesec pred razlogom financiranja, 

- predlogu je priložena ustrezna dokumentacija (ponudba za izvedbo dejavnosti, okvirni 

program dejavnosti - s stroški vred ipd.). 

 
Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati na naslov šole: Osnovna šola Oskarja 

Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 LJUBLJANA ali po elektronski pošti: solski.sklad- 

osljok@guest.arnes.si . 

 
Upravni odbor šolskega sklada lahko vlagatelja pozove, da v roku enega tedna po pozivu 

dopolni ali dodatno obrazloži vlogo. 

 
Sredstva se dodelijo, če so izpolnjeni zgornji kriteriji in če stroški (opredeljeni v ponudbi, ki je 

priložena predlogu), ne presegajo razpoložljivih sredstev. 

 
Če stroški presegajo razpoložljiva sredstva, se lahko dodelijo sredstva največ v višini 

razpoložljivih sredstev. 

 
O dodelitvi sredstev odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada z večino glasov vseh 

članov. 

mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
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2. KRITERIJI IN PRAVILA POSTOPKA ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA 

NAKUP NADSTANDARDNE OPREME IN PRIPOMOČKOV 

 
V okviru 6. alineje 2. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča 

Ljubljana sklad zbira in razdeljuje sredstva za nakup nadstandardne opreme, druge nujne 

opreme ali za nujno investicijsko vzdrževanje. 

  

Sredstva sklada se dodelijo po naslednjih kriterijih: 

- komisija oceni skupaj z vodstvom pomen in pomembnost nakupa za dvig kakovosti vzgojno 

izobraževalnega procesa v šoli. 

 
Postopek za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev: 

- predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (Predlog za financiranje 
nadstandardne opreme / pripomočkov / nujne investicije – OBRAZEC ŠT.2),  

- predlog vložijo strokovni delavci šole, 

- predlog mora biti oddan vsaj en mesec pred razlogom financiranja, 

- predlogu je priložena ustrezna dokumentacija (ponudba za nakup opreme/pripomočkov s 

stroški vred). 

 
Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati na naslov šole: Osnovna šola Oskarja 

Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 LJUBLJANA ali po elektronski pošti: solski.sklad- 

osljok@guest.arnes.si . 

 
Upravni odbor šolskega sklada lahko vlagatelja pozove, da v roku enega tedna po pozivu 

dopolni ali dodatno obrazloži vlogo. 

 
Sredstva se dodelijo, če so izpolnjeni zgornji kriteriji in če stroški (opredeljeni v ponudbi, ki je 

priložena predlogu) ne presegajo razpoložljivih sredstev. 

 
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev za dodelitev sredstev lahko člani upravnega odbora zavrnejo 

dodelitev sredstev, če na računu šolskega sklada ni dovolj razpoložljivih sredstev. 

 
O dodelitvi sredstev odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada z večino glasov vseh 

članov. 

mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
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3. KRITERIJI IN PRAVILA POSTOPKA ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA 

SOFINANCIRANJE UDELEŽBE UČENCEV IZ SOCIALNO MANJ VZPODBUDNIH OKOLIJ NA 

DEJAVNOSTIH, KI SO POVEZANE Z IZVAJANJEM JAVNO VELJAVNIH PROGRAMOV, vendar se 

ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavlja enake možnosti 

 
V okviru 2. alineje 2. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča, 

Ljubljana se sredstva iz šolskega sklada za pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti 

zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom lahko dodelijo kot pomoč pri 

plačilu prispevka oziroma stroška za udeležbo na posameznih dejavnostih: 

- tabori, 

- šole v naravi, ki je ne sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma 

tudi tiste, ki jo sofinancira, vendar starši/skrbniki nimajo sredstev za plačilo preostalega 

dela stroškov (10. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi), 

- posameznih dni dejavnosti. 

 
Učenec je lahko upravičen do dodelitve sredstev, če izpolnjuje kriterij: 

- da mu je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice. 

  

Postopek za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev: 

- predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (Vloga za dodelitev 
sredstev iz šolskega sklada zaradi finančne pomoči učencu – enake možnosti - OBRAZEC 
ŠT.3), 

- predlog vložijo strokovni delavci, svetovalna služba, starši ali skrbniki učenca, 

- predlog mora biti oddan vsaj en mesec pred razlogom financiranja, 

- predlogu je priložen izpis iz Evidence CEUVIZ (strokovni delavci, svetovalna služba) oziroma 

odločba o subvencioniranju malice (starši/skrbniki). 

 
Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati na naslov šole: Osnovna šola Oskarja 

Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 LJUBLJANA ali po elektronski pošti: solski.sklad- 

osljok@guest.arnes.si . 

 
Upravni odbor šolskega sklada lahko vlagatelja pozove, da v roku enega tedna po pozivu 

dopolni ali dodatno obrazloži vlogo v zvezi s posebnimi okoliščinami. 

 
Če sredstva, namenjena iz šolskega sklada, ne zadoščajo za kritje vseh stroškov udeležbe na 

dejavnostih pod 3. točko za vse upravičence – udeležence dejavnosti, upravni odbor sredstva 

dodeli vsem upravičencem v enakem deležu. 

 
O dodelitvi sredstev odločajo člani upravnega odbora šolskega sklada z večino glasov vseh 

članov. 

mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
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Če v šolskem skladu ni dovolj sredstev za vse namene šolskega sklada, določene v 2. členu 

Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča, Ljubljana, sklad pa je prejel 

sredstva od posameznih rezidentov za plačilo dohodnine - del dohodnine za posamezno leto 

(135. člen ZOFVI in ZDoh-2), upravni odbor tako prejeta sredstva dodeli le za namene iz te točke 

(3. točka kriterijev). 

 
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev za dodelitev sredstev lahko člani upravnega odbora zavrnejo 

dodelitev sredstev, če na računu šolskega sklada ni razpoložljivih sredstev. 

 
Če se učenec - upravičenec ne udeleži dejavnosti, za katero mu je bila denarna pomoč 

odobrena, mu slednja ne pripada. 

Posebne okoliščine 

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, to opravičujejo (dolgotrajna bolezen, naravne nesreče, nepredvideni dogodki, ki 

vplivajo na materialno stisko družine, kasnejša invalidnost…). Tako odločitev mora upravni 

odbor sprejeti soglasno - z glasovi vseh članov. 
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4. KRITERIJI IN PRAVILA POSTOPKA ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE SREDSTEV ZA 

POMOČ UČENCEM S SLABIM SOCIALNIM IN MATERIALNIM STATUSOM 

 
V okviru 3. alineje 2. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja Kovačiča, 

Ljubljana se sredstva iz šolskega sklada za pomoč pri izobraževanju ter vključevanju v dejavnosti 

zavoda za učence s slabim socialnim in materialnim statusom lahko dodelijo kot pomoč pri 

plačilu prispevka oziroma stroška za udeležbo na posameznih dejavnostih: 

- tabori, 

- šole v naravi, ki je ne sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma 

tudi tiste, ki jo sofinancira, vendar starši/skrbniki nimajo sredstev za plačilo preostalega 

dela stroškov (10. člen Pravilnika o financiranju šole v naravi), 

- posameznih dni dejavnosti. 

 
Sredstva v okviru 3. alineje 2. člena Sklepa o ustanovitvi šolskega sklada Osnovne šole Oskarja 

Kovačiča, Ljubljana je mogoče zaprositi, če učenec za isto dejavnost že ni upravičen do sredstev 

po 2. alineji 2. člena istega sklepa. 

  

Za dodelitev sredstev iz te točke se smiselno upoštevajo kriteriji po 13. členu Pravilnika o 

financiranju šole v naravi (ur. l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09 in nadaljnji) in sicer: 

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmore v celoti plačati prispevka za šolo v naravi, šola 
pri določitvi višine dodelitve sredstev upošteva zlasti naslednje kriterije:  
 prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,  

 višina dohodkov na družinskega člana,  
 višina otroških dodatkov,  
 brezposelnost staršev,  
 dolgotrajna bolezen v družini,  
 dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini.  

 

Postopek za razdeljevanje in dodeljevanje sredstev: 

- predlog za dodelitev sredstev je oddan na ustreznem obrazcu (vloga za dodelitev sredstev 
iz šolskega sklada zaradi finančne pomoči učencu – slab socialni in materialni status - 
OBRAZEC ŠT.4), 

- predlog vložijo strokovni delavci, starši ali skrbniki učenca, 

- predlog mora biti oddan vsaj en mesec pred razlogom financiranja, 

- predlogu je priložena ustrezna dokumentacija (veljavna odločba o otroškem dodatku, 

potrdilo o brezposelnosti, plačilne liste, potrdilo o nadomestilu ter druga ustrezna dokazila, 

ki potrjujejo slab socialni in materialni status družine oziroma trenutno materialno stisko). 

 
Predlog s pripisom »Za šolski sklad« je potrebno oddati na naslov šole: Osnovna šola Oskarja 

Kovačiča, Ob dolenjski železnici 48, 1000 LJUBLJANA ali po elektronski pošti: solski.sklad- 

osljok@guest.arnes.si . 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2810
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2810
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2933
mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
mailto:solski.sklad-osljok@guest.arnes.si
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Upravni odbor šolskega sklada lahko vlagatelja pozove, da v roku enega tedna po pozivu 

dopolni ali dodatno obrazloži vlogo v zvezi z izkazovanjem slabega socialnega in materialnega 

statusa družine. 

 
Način odločanja o upravičenosti do dodelitve sredstev 

Člani upravnega odbora šolskega sklada odločijo o upravičenosti do dodelitve sredstev po tej 

točki na osnovi podatkov, ki so jih dobili od vlagateljev in na osnovi višine razpoložljivih 

sredstev, in sicer z večino glasov vseh članov. 

 
Ne glede na izpolnjevanje kriterijev za dodelitev sredstev za pomoč učencem s slabim socialnim 

in materialnim statusom lahko člani upravnega odbora zavrnejo dodelitev pomoči, če na 

računu šolskega sklada za denarno pomoč ni dovolj razpoložljivih sredstev. 

 
Če se učenec ne udeleži dejavnosti, za katero mu je bila denarna pomoč odobrena, mu slednja 

ne pripada. 

 
V pojasnilo vlagateljem: po 108. členu ZDoh-2 se sredstva iz te točke štejejo kot darilo staršem  
/ skrbnikom; v davčno osnovo se ne všteva posameznega darila, če njegova vrednost ne presega 
42 eurov oziroma če skupna vrednost vseh daril, prejetih v davčnem letu od istega darovalca (op 
UO: torej šole), ne presega 84 eurov.  

 
 

 
Predsednik upravnega odbora: 

Darijan Trojar 


