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Na podlagi 2. točke Zapisnika redne seje Šolskega sklada OŠ Simona Gregorčiča Kobarid z dne 
25. 9. 2014 je Šolska svetovalna služba skupaj s Komisijo za subvencije pripravila: 
 
 
 

KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV IZ AKCIJE »PODARI POT« 
 
 

1. NAMEN 

Kriteriji za dodellitev sredstev iz akcije »Podari pot« (v nadaljevanju kiteriji), določajo postopke za 
ugotavljanje upravičenosti in podrobnejše kriterije za dodelitev sredstev učencem OŠ Simona 
Gregorčiča Kobarid (v nadaljevanju učenci), pri pplačilu dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi 
prevoza na dejavnost izvedene na oddaljenih lokacijah, ki jih zaradi slabšega socialnega položaja 
ne zmorejo plačati v celoti starši/skrbniki učencev. 

Dejavnosti pomenijo organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjen program 
osnovne šole in poteka izven prostorov šole. 

Sredstva so namenjena za subvencioniranje učencev glede na kriterije in višino trenutno zbranih 
sredstev v akciji »Podari pot«. 

Višino subvencije za posameznega učenca določi Komisija za subvencioniranje glede na vsebino 
in obseg sredstev za ta namen. 

Subvencija v akciji »Podari pot« se dodeljuje za najbolj oddaljeno relacijo v vsakem razredu na 
dnevih dejavnosti ali drugih aktivnostih, ki se izvajajo izven šole. 

Vlogo za subvencioniranje dejavnosti starši/skrbniki dobijo na spletni strani OŠ Simona Gregorčiča 
Kobarid, v tajništvu šole ali pri šolski svetovalni službi. 

2. Kriteriji za dodelitev sredstev iz akcije »Podari pot« 

Višina otroškega dodatka po lestvici CSD 

Višina otroškega 

dodatka po lestvici CSD 

Kritje stroškov 

do 18% lahko do 100% 

nad 18% do 30% lahko do 50% do 100% 

nad 30% do 42% lahko do 50% 

nad 42% do 53% lahko do 25% 
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3. POSTOPEK DODELITVE SUBVENCIJE 

Izpolnjeno vlogo za subvencioniranje dejavnosti starši/skrbniki otroka oddajo šolski svetovalni 
službi ali tajnici šole. 

Komisija za subvencije OŠ Simona Gregorčiča Kobarid (v nadaljevanju komisija), prejete vloge 
pregleda in na podlagi kriterijev odloči o dodelitvi subvencije učencu. Višina pomoči učencem 
bo dodeljena glede na višino namensko zbranih sredstev v tekočem šolskem letu v akciji 
»Podari pot«, po ključu najdaljše relacije. 

Komisija Upravni odbor šolskega sklada OŠ Simona Gregorčiča Kobarid zaprosi za dodelitev 
sredstev zbranih v akciji »Podari pot« skupaj z zapisnikom, v katerem je navedeno: 

 namen dodelitve subvencije 

 število vseh prispelih vlog, 

 število upravičenih vlog in 

 znesek subvencije za posameznega učenca. 

Osebni podatki vlagateljev in upravičencev do subvencij, članom Upravnega odbora šolskega 
sklada OŠ Simona Gregorčiča Kobarid ne smejo biti razkriti. 

4. OBVEŠČANJE O UPRAVIČNOSTI DO SUBVENCIJE 

O upravičenosti do subvencije komisija obvesti starše/skrbnike učenca s sklepom 

5. VELJAVNOST KRITERIJEV 

Kriteriji začnejo veljati z dnem, ko jih po obravnavi sprejme in potrdi Upravni odbor Šolskega 
sklada Simona Gregorčiča Kobarid. 

Upravni odbor Šolskega sklada Simona Gregorčiča Kobarid je kriterije za dodelitev subvencije v 
okviru akcije »Podari pot« sprejel in potrdil s sklepom na redni seji dne 16.6. 2015. 

 

 

Komisija za subvencioniranje Šolska svetovalna služba  UE Šolskega sklada 
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