
SPREMEMBA PRAVILNIKA O SUBVENCIONIRANJU 
DEJAVNOSTI IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE 

ŠOLE FRANCETA BEVKA TOLMIN 

 

Spremeni se 7. člen Pravilnika o subvencioniranju dejavnosti iz sredstev šolskega 

sklada osnovne šole Franceta Bevka Tolmin. Spremembe veljajo od 1. 9. 2019 dalje. 

7. člen (kriteriji za dodelitev pomoči) 

Na podlagi Odredbe o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za posamezno leto 

in povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem 

dodatku, se prizna subvencija od 1. do 3. dohodkovnega razreda v višini 100 % 

stroškov in za 4. dohodkovni razred v višini 50 % stroškov, vendar skupna vrednost 

pomoči družini v davčnem letu ne sme presegati 84,00 € glede na Zakon o dohodnini 

(108. člen Zdoh-2). 

Upravni odbor šolskega sklada si pridržuje pravico, da te lestvice ne upošteva, če je 

število vlagateljev večje, kot je razpoložljivih sredstev. Pri dodelitvi subvencije se lahko 

upoštevajo tudi izredne okoliščine, ki močno vplivajo na gmotni položaj vlagatelja in jih 

le-ta navede v vlogi, npr. dolgotrajna bolezen v družini, dolgotrajnejši socialni problem, 

smrt v družini, trenutna materialna stiska, druge specifike v družini… 

 

Komisija popolne vloge pregleda in razvrsti upravičence glede na zgoraj navedene 

podrobnejše kriterije ter oblikuje predlog o upravičenosti oziroma neupravičenosti do 

subvencije in o višini subvencije. Na seji komisije se piše zapisnik. 

Šola o dodelitvi oziroma zavrnitvi subvencije in o višini subvencije obvesti starše s 

sklepom. Starši učenca lahko podajo pisno pritožbo v roku osmih dni po prejemu 

odločbe v zvezi z zavrnitvijo vloge ali višino subvencije. O pritožbi v zvezi z 

uresničevanjem pravic učenca o višini subvencije ali zavrnitvi vloge odloča petčlanska 

pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednica/k sveta šole izmed imenovanih članov 

pritožbene komisije. Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov. O pritožbi 

odloči komisija v roku dvajstih dni od dneva prejema pritožbe. 

 

 

Sprememba Pravilnika o subvencioniranju dejavnosti iz sredstev šolskega sklada 

osnovne šole Franceta Bevka Tolmin začne veljati od 1. 9. 2019 dalje. 

 

Tolmin, 31. 8. 2019 

 

Anka Kavčič Cimprič, predsednica šolskega sklada              ravnatelj: VLADIMIR MAVRI 


