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Upravni odbor Solskega sklada Osnovne Sole Dr. Vita Kraigherja je na svoji redni seji dne 6.

11. 20L3 sprejel

PRAVILNIK O NAEINIH PRIDOBIVANJA IN PORABE SREDSTEV

SosrrcA SKLADA

I. SPLOSNE DOLOEBE

t. ilen {vsebina pravilnika}

Pravilnik doloda nadine pridobivanja sredstev Solskega sklada, strukturo porabe teh sredstev

ter postopke za ugotavljanje upravidenosti in podrobnejie kriterije za dodelitev pomodi

socialno 5ibkim iz sredstev Solskega sklada za stro5ke, ki jih iola zaraiunava uiencem oz.

njihovim stariem (zakonitim zastopnikom): stro5ki udeleZbe na dnevih dejavnosti
(naravoslovni, kulturni, tehni5ki in Sportni dnevi), taborih in Solah v naravi.

2. ilen (naEini pridobivanja sredstev Solskega sklada|

Sredstva Solskega sklada se pridobivajo iz virov, dolodenih v 4. dlenu Pravil delovanja

5olskega sklada Osnovne iole dr. Vita Kraigherja.

Sola poilje poloZnice za prostovoljne prispevke vsem star5em vpisanih udencev dvakrat

letno, in sicer v mesecu marcu in mesecu novembru.

Sredstva se pridobivajo tudi na pobudo organizacij in posameznikov, ki ielijo darovati v Solski

sklad ter z dobrodelnimi dejavnostmi, ki jih Sola organizira v sodelovanju z nekaterimi

organizacijami ob posebnih priloZnostih {npr. novoletni bazar, zbiranje starega papirja ipd.).



3. Elen (struktura porabe sredstev)

Sredstva Solskega sklada se porabijo za namene, dolodene v 2. ilenu Pravil delovanja
Solskega sklada Osnovne Sole dr. Vita Kraigherja, in sicer v naslednjih deleiih:

- Za namen pomofi socialno Sibkim pri pladilu dejavnosti, navedenih v 6. ilenu tega
Pravilnika, se nameni 30 % vseh prejetih sredstev sklada.

- Za namene zviSanja standarda pouka z nakupom nadstandardne opreme se nameni
50 % vseh prejetih sredstev sklada.

- Za namene financiranja in spodbujanja raziskovalnih, kulturnih, Sportnih in drugih
dejavnosti {npr. tekmovanj na regijskem in drZavnem nivoju, nastopov, raziskovalnih
nalog, obogatitvenih dejavnosti za nadarjene udence ipd.), se nameni 2A % vseh
prejetih sredstev sklada.

Delei tako doloienih sredstev se lahko na predlog Solske strokovne sluibe, ravnatelja ali

6lana Upravnega odbora Solskega sklada tudi spremeni, de so se spremenile okoliSiine ali se

izkaie potreba, ki ni bila prvotno predvidena. O spremenjeni strukturi predvidene porabe

sredstev odlodi Upravni odbor Solskega sklada s sklepom.

Radunovodstvo Sole vodi tri loiene evidence porabe sredstev za namene, dolodene v tem
dlenu.

4. ilen {pristojnosti Solske strokovne sluibe}

Upravni odbor Solskega sklada pooblaida Solsko strokovno stuZbo, da na podlagi kriterijev,
doloienih v tem Pravilniku in v skladu s sklepom o strukturi porabe sredstev, izvede celotni
postopek ugotavljanja upravidenosti do sredstev iz Solskega sklada ter na podlagi
pridobljenih ugotovitev odloda o viSini odobrenih sredstev posameznemu vlagatelju. Solska

strokovna sluiba do prve seje Upravnega odbora Solskega sklada v novem Solskem letu
pripravi finandno porodilo o strukturi porabljenih sredstev za preteklo Solsko leto, pri demer

Upravnemu odboru ni dolina izdati osebnih podatkov vlagateljev, temved na pobudo

Upravnega odbora zgolj kratek opis socialnih razmer vlagateljev.

5. tlen (pristojnosti ravnatelja)

Upravni odbor Solskega sklada pooblaSda ravnatelja, da odloia o porabi sredstev za namene

nakupa nadstandardne opreme ter financiranja in spodbujanja raziskovalnih, kulturnih,
iportnih in drugih dejavnosti (npr. tekmovanj na regijskem in drZavnem nivoju, nastopov,

raziskovalnih nalog, obogatitvenih dejavnosti za nadarjene udence ipd.), do porabe deleiev
sredstev Solskega sklada, doloienih v 3. dlenu tega Pravilnika.



n. KRrrERrJuN posropKr zA UGoTAVUANJE upRAVreENosn Do poMoir z sneosrrv
Sotsrren sKLADA

6. Elen (dejavnostipomoti)

Vlagatelji lahko zaprosijo za pomod pri plaiilo stroikov, ki jih iola zaradunava uiencem oz.

njihovim star5em (zakonitimi zastopnikom) za udeleibo na dnevih dejavnosti (naravoslovni,

kulturni, tehniSki in 5portni dnevi), taborih in Solah v naravi.

7. {sploini kriteriji)

Kriteriji za ugotavljanje upravidenosti do dodelitve pomodi socialno Sibkim iz sredstev

5olskega sklada so:

- prejemanje denarne socialne pomodi na podlagi predpisov o socialnem varstvu,

- viSina dohodka na druiinskega dlana,

- brezposelnost stariev oz. zakonitih skrbnikov,

- dolgotrajna bolezen v druZini,

- dolgotrajnejii socialni problemi in druge posebnosti v druiini.

Vlagatelji morajo izpolnjevati vsaj enega izmed navedenih kriterijev.

f. ilen {podrobnejii kriteriji}

Podrobnejii kriterijev za ugotavljanje upravidenosti do dodelitve pomodi iz sredstev Solskega

sklada, so objavljeni v spodnjitabeli:

5r. KRITERIJ LESTVICA Srrvno
TO.K

1. Prejemanje denarne socialne pomodi na podlagi
predoisov o socialnem varstvu.

DA 30

2. ViSina povprednega mesednega dohodka na

druZinskega 6lana na podlagiveljavne odlodbe
pristojnega centra za socialno delo (v odstotkih).

o%- t8% 40

t8, LYo-30% 30

30.L%-45% 20

45, Lo/o - 6A % 10

nad 60 % 0

3. Brezposelnost stariev. obeh stariev L0

enega staria 4

4. Dolgotraina bolezen v druZini. DA 5

5. Dolgotrajnejii socialni problemi in druge posebnosti

v druiini.
DA 0 -15

SKUPAJ NAJVEC 1OO

StarS oz. skrbnik

dodelitev pomoii

9. tlen (uveliavljanje pravice do pomoii|

odda vlogo za dodelitev sredstev na predpisanem

iz sredstev iolskega sklada), ki ga prejme pri Solski

obrazcu (Vloga za

svetovalni sluibi, v



tajniStvu ali na spletni strani 5ole, najkasneje 30 dni pred predvideno dejavnostjo. Vlogo

stari oz. skrbnik predloii osebno v tajni5tvu ali pri iolski svetovalni delavki ali po poiti. ee je

vloga nepopolna, se vlagatelja lahko pozove, da dopolni vlogo v roku petih delovnih dni. Po

navedenem roku, se nepopolne vloge ne obravnava.

10. ilen (dokazila za ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev|

lzpolnjeni vlogi je potrebno priloZiti:

- Veljavno odlodbo pristojnega centra za socialno delo, iz katere je razviden povpreden

mesedni dohodek na druZinskega ilana, izralen v odstotkih od neto povpredne plaie

{npr. odlodba o otroSkem dodatku).

- Veljavno odloibo o denarni socialni pomodi po predpisih o socialnem varstvu, izdano

s strani pristojnega centra za socialno delo, v kolikor druZina prejema denarno

socialno pomo6.

- Potrdilo o brezposelnosti in potrdilo o viSini denarnega nadomestila za das

brezposelnosti, izdano s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v kolikor

je kateri od stariev brezposelna oseba.

- Potrdilo o zdravstvenem stanju stariev, izdano s strarii osebnega ali imenovanega

zdravnika ali zdravniSke komisije, v kolikor gre z dolgotrajnejSo bolezen v druiini.

- Pisno mnenje o socialnem stanju v druiini, izdano s strani pristojnega centra za

socialno delo, v kolikor gre za dolgotrajnejii socialni problem ali drugo posebnost v

druiini.
- Potrdilo delodajalca o viSini bruto plade za pretekle tri mesece pred oddajo vloge, v

kolikor gre za trenutno materialno stisko.

- Potrdilo o viSini preiivnine, ki ga izda pristojni center za socialno delo, v kolikor je

kateri od druiinskih dlanov do preZivnine upraviien in bo to uveljavljal pod kriterijem

dolgotrajnejiega socialnega problema ali druge posebnosti v druiini'

11. ilen (delei dodeljene pomoii)

Vloge s priloienimi dokazili obravnava Solska svetovalna sluiba. Posamezno vlogo obravnava

tako, da jo todkuje na podlagi podrobnejiih kriterijev, dolodenih v 5. dlenu tega Pravilnika. Na

podlagitako ugotovljenih todk doloti delei dodeljene pomoiiv skladu z naslednjo lestvico:

5t. zbranih todk DeleZ dodeljene pomoii

0-5 I
s-30 25%
31-59 so%
6A -79 75%
80 -100 toa%



DeleZ pomoii se nanaia na ceno, ki je predvidena za posamezno dejavnost oz. znesek

zapro5ene pomodi, pri demer vrednost za posameznega uienca ne presega 200 € (razen v
izjemnih primerih, za kar je potrebna posebna obrazloZitev Solske strokovne sluibe).

Ne glede na dolodila 4., 5. in 5. dlena tega Pravilnika, lahko Solska svetovalna sluZba zmanjia
viSino dodeljene pomoii ali v celoti zavrne pomod, 6e je v skladu premalo sredstev.

V primeru nezadostnih sredstev se dodelijo sredstva posameznim vlagateljem po
prioritetnem vrstnem redu glede na Stevilo todk, pridobljenih na podlagi kriterijev, doloienih
v 6. dlenu tega Pravilnika do porabe namenjenih sredstev. Prednost imajo vlagatelji z

najveijim Stevilom todk.

12. dlen {obve5ianje o upravitenosti do dodelitve sredstev}

O odloditvi glede dodelitve pomoii iz sredstev Solskega sklada in viSini dodeljene pomodi

!olska svetovalna sluZba obvestivlagatelja s sklepom.

13. ilen {varstvo pravic}

Vlagatelj lahko zoper sklep poda pisno pritoibo v roku L5 dni od prejema sklepa. Pritoibe
vlagateljev obravnava pritoibena komisija zavoda, ki jo imenuje ravnatelj, v roku 20 dni od

dneva prejema pritoibe. O odloditvi pritoZbena komisija seznani vlagatelja s sklepom.

Odloditev komisije je dokondna.

III. UPORABA IN VEUAVNOST PRAVILNIKA

14. ilen

Ta Pravilnik zaine veljatiz dnem sprejema in se uporablja od zaietka Solskega lera2Q!3/L4

dalje.

IV. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

15. dlen

Obstojeda sredstva se porabijo v skladu s tem pravilnikom.

16. ilen

Priloga k temu Pravilniku je obrazec vloge za dodelitev pomodi iz sredstev Solskega sklada.

predsednik Upravnega odbora Solskega sklada

Osnovne Sole dr. Vita Kraigherja

Datum:8. L1. 2013


