
KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV IZ ŠS GFML

Upravni odbor ŠS GFML je na svojem rednem sestanku (dne 29. 9. 2022) določil kriterije za
dodelitev sredstev iz ŠS GFML, ki jih bo upošteval pri obravnavi vsake posamezne vloge.

Kriteriji so objavljeni na spletni strani šole.

Za ustrezno obravnavo prejete vloge, mora vlagatelj v tajništvu šole, v šolski svetovalni službi
ali poslati priporočeno po pošti, predložiti naslednje dokumente:

1. Popolno izpolnjeno in podpisano vlogo za dodelitev sredstev iz ŠS.
2. Obvezno prilogo in dodatne priloge/dokazila.

1. OSNOVNI KRITERIJI, KI VPLIVAJO NA VIŠINO ODOBRENE POMOČI

Kriteriji so opredeljeni s točkami.

Člani upravnega odbora vlogo ocenijo s točkami. Točke se seštevajo.

Glede na zbrano št. točk se dodeli % financiranja. Lahko pa se še upoštevajo dodatni kriteriji.

1. Višina povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (velja na dan 1. 2. 2022).

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo Št. točk.
1. do 200,78 € 10

2. 200,79 € – 334,64 € 8

3. 334,65 € – 401,58 € 6

4. 401,59 € – 468,50 € 4

5. 468,51 € – 591,22 € 2

6. 591,23 € – 713,91 € 0

7. 713,92 € – 914,71 € 0

8. 914,72 € – 1.104,33 € 0



2. Drugi kriteriji:

Kriterij Št. točk

1. Brezposelnost starša
1 starš 2

oba starša 5

2. Št. otrok v družini

1 otrok 2

2 otroka 4

3 otroci 6

4 otroci 8

5 in več otrok 10

2. Dolgotrajna bolezen 5

3. Smrt v družini 5

4. Materialna nesreča 5

5. Št. predhodno odobrenih vlog v tem šolskem letu

0 10

1 8

2 4

3 0

6. Drugo

1 utemeljen razlog 3

2 utemeljena razloga 6

3 utemeljeni razlogi 10

2. DODATNI KRITERIJI, KI LAHKO VPLIVAJO NA VIŠINO ODOBRENE FINANČNE POMOČI

1. Ali so sredstva namenjena financiranju obvezne izobraževalno/programske vsebine, ki je
zapisana v učnem programu oziroma letnem delovnem načrtu šole, ali gre za financiranje
neobveznih izobraževalno programskih vsebin.

2. Ali so sredstva namenjena financiranju aktivnosti »posebnega« pomena za dijaka, lokalno
skupnost, državo Slovenijo: tekmovanja v znanju, glasbi, športu, raziskovalni dejavnosti
ipd.

3. FINANCIRANJE

Št. zbranih točk % financiranja
60 100 %

50 - 59 80 %

40 - 49 60 %

30 - 39 50 %

20 - 29 40 %

11 - 19 20 %

do 10 točk Vloga se zavrne.

Finančna sredstva so odobrena ali pa je vloga zavrnjena, ko vlogo s svojim podpisom potrdi
večina vseh članov upravnega odbora ŠS GFML.



Upravni odbor ŠS GFML s sklepom pisno obvesti vlagatelja o izidu njegove obravnave vloge.

Vsa dokumentacija, ki zadeva obravnavo vsake posamezne vloge, se arhivira (izključno) v
svetovalni službi šole.

Liljana Fajdiga,
predsednica upravnega odbora


