
MERILA IN NAČELA ZA SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVALNEGA 

DELA DIJAKOV IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA 

 

Na podlagi 2. člena Pravil delovanja šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina je 

Upravni odbor Šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina sprejel Merila in načela za 

sofinanciranje izobraževalnega dela dijakov iz sredstev šolskega sklada Šolskega centra 

Rogaška Slatina.  
 

1.člen 

S temi merili in načeli se določa postopek za sofinanciranje izobraževalnega dela dijakov iz 

sredstev šolskega sklada Šolskega centra Rogaška Slatina. 

2. člen  
Z možnostjo sofinanciranje izobraževalnega dela dijakov iz sredstev šolskega sklada in 

načinom uveljavljanja te pravice, šola javnost seznani s programom dela šolskega sklada za 

posamezno šolsko leto, ki je javno objavljen na spletni strani šole in katerega razredniki 

staršem podrobno predstavijo na prvem roditeljskem sestanku, dijakom pa na začetku 

šolskega leta.  
3. člen  

Starš/skrbnik/dijak ali razrednik oz. strokovni delavec šole v soglasju s straši oz. dijakom 

vloži vlogo za uveljavitev pravice do sofinanciranja izobraževalnega dela iz sredstev šolskega 

sklada z izpolnitvijo posebnega obrazca (Vloga za sofinanciranje izobraževalnega dela 

dijakov iz sredstev šolskega sklada), ki je objavljen na spletni strani šole.  
Vloga mora poleg osebnih podatkov vlagatelja in dijaka, vsebovati še: 

- namen porabe in višino sredstev, ki jih vlagatelj želi pridobiti, 

- kratek opis socialnih razmer v družini, 

-    odločbo centra za socialno delo ali drugo potrdilo, ki dokazuje socialno in finančno stanje 

v družini.  

Vlogo za sofinanciranje iz sredstev šolskega sklada, vlagatelj predloži osebno ali po pošti s 

pripisom: za šolski sklad.  
Če je vloga nepopolna se vlagatelja lahko pozove, da dopolni ali dodatno obrazloži vlogo.  

4. člen  
Upravni odbor pozove razrednika ali šolsko svetovalno službo, da poda pisno mnenje o vlogi, 

nato pa sklepa o upravičenosti do sofinanciranje izobraževalnega dela dijakov in višini 

dodeljenih sredstev na osnovi teh kriterijev. O odločitvah upravni odbor seznani vlagatelje 

zahtevkov s sklepom. 

5. člen 

Vlagatelj lahko zoper sklep upravnega odbora poda pisno pritožbo v roku 15 dni po prejemu 

sklepa. Pritožbe vlagateljev zoper izdan sklep upravnega odbora obravnava pritožbena 

komisija zavoda v roku 20 dni od dneva prejema pritožbe. O odločitvah pritožbena komisija 

seznani vlagatelje zahtevkov s sklepom. 

6. člen 

Merila in načela za dodeljevanje pomoči socialno šibkim dijakom 

Vlagateljem se sredstva pomoči iz šolskega sklada lahko dodelijo v celoti ali deloma. 

Sredstva se na osnovi vloge lahko dodeljujejo:  
- dijakom, katerih starši so upravičeni do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem 

varstvu  

- ali v primerih: 
 bolezni v družini  
 brezposelnost staršev  
 dolgotrajnejših socialnih problemov in druge specifike v družini  



 v drugih primerih, ko je to potrebno. 
Pri obravnavanju vlog za sofinanciranje izobraževalnega dela dijakov se upoštevajo sledeča 

načela: 

– socialna pravičnost,  

– solidarnost  

– omogočanje in povečevanje socialne vključenosti,  

– zagotavljanje enakih možnosti. 

 

7. člen 

Dijaku/dijakinji se lahko iz sredstev šolskega sklada financirajo aktivnosti povezane s 

šolanjem (nadstandardna in raziskovalna dejavnost, tekmovanja, krožki in interesne 

dejavnosti, strokovne ekskurzije, tabori in druge aktivnosti, ki so del izbirnih vsebin ter karta 

maturanta za maturantski ples). 

8. člen 

Merila in načela za sofinanciranje izobraževalnega dela dijakov iz sredstev šolskega sklada 

Šolskega centra Rogaška Slatina je Upravni odbor Šolskega sklada Šolskega centra Rogaška 

Slatina sprejel na dopisni seji dne 12. 3. 2019. Objavljena so na spletni strani šole. 
 
 
 
V Rogaški Slatini, dne 12. 3. 2019 
 
 

Mateja Jagodič, prof. 
Predsednica UO ŠC ŠCRS 


