
PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA DODELITEV INDIVIDUALNE POMOČI SOCIALNO OGOROŽENIM 
UČENCEM, SKLADNO Z DOLOČILI 18. člena PRAVILA DELOVANJA ŠOLSKEGA SKLADA 

OSNOVNE ŠOLE DR. VITA KRAIGHERJA v šolskem letu 2022/23 
 

UO je na seji dne: 12.1.2023, sprejel dopolnitve k veljavnim kriterijem za dodelitev individualne pomoči 
socialno ogroženim učencem in so tu navedeni v čistopisu. 

 
Pri dodelitvi sredstev za individualno pomoč socialno ogroženim učencem UO upošteva naslednje 
kriterije: 

• hude socialne stiske, tudi ob pomanjkanju dokazil, 
• višina otroškega dodatka, 
• prejemanje denarne socialne pomoči, 
• brezposelnost staršev, 
• enostarševska družina, 
• število otrok v družini, 
• specifika v družini (bolezni, nesreče, trenutna materialna stiska, dolgotrajna bolniška, 

invalidnost, naravne katastrofe, vojne). 
 

 KRITERIJ LESTVICA ŠTEVILO TOČK 
1. Prejemanje denarne socialne pomoči na 

podlagi predpisov o socialnem varstvu 
DA 30 

2. Višina povprečnega mesečnega dohodka 
na družinskega člana na podlagi veljavne 
odločbe pristojnega centra za socialno 
delo (v %) 

0 - 18 40 
18,1 – 30 30 
30,1 – 45 20 
45,1 – 60 10 
Nad 60 0 

3. Brezposelnost staršev Obeh staršev 10 
Enega starša 4 

4. Dolgotrajna bolezen v družini DA 5 
5. Dolgotrajnejši socialni problemi in druge 

posebnosti v družini 
DA 0-15 

6. Hude socialne stiske otrok, ki zaradi 
izrednih situacij ne morejo predložiti 
dokazil iz področja socialnega varstva in 
se jim pomoč dodeli izjemoma po presoji 
strokovne službe  

 Do 100 

  SKUPAJ NAJVEČ 100 
 

Na podlagi tako ugotovljenih točk se določi delež dodeljene omoči skladno z naslednjo lestvico: 
ŠTEVILO ZBRANIH TOČK DELEŽ DODELJENE POMOČI 

0-5 15% 
5-30 25% 
31-59 50% 
60-79 75% 
80-100 100% 

 
Specifikacijo in nabor dokazil določi strokovna šolska služba glede na individualni primer. Strokovna 
služba mora o dodeljeni pomoči odločiti najkasneje v 30 dneh od prejema prošnje za pomoč. O 
individualno dodeljeni pomoči mora šolska strokovna služba pisno obvestiti prosilca in v ustrezno 
anonimizirani obliki posredovati informacije o namenu in višini pomoči UO sklada. 

 
V Ljubljani, 12.1.2023 
Po pooblastilu UO Šolskega sklada: 
Predsednik UO šolskega sklada: Jerneja Penca 
 


