Upravni odbor Solskega sklada Osncvne Sole Vic je na podlagi 14. ilena Pravil
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Spremembe in dopolnitve MERIL ZA DODELJEVANJE SOCIALNE POMOCI lZ
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t. den
5. dlen Meril za dodeljevanje socialne pomodi iz sredstev Solskega sklada Osnovne Sole Vid
se spremenitako, da se glasi:
>Upravni odbor lahko sredsfua dodeli le.. de ima Solski sklad na voljo zadostna sredstva. Ce
Solski sklad sredstev nima, Upravni odbor s skiepom vlogo zavrne iz razioga pomanjkanja
sredstev. Ne glede na dolodila 4. [[ena teh merilzopertovrstni sklep pritoZba ni mogoia.
Vlagatelju se zaproSena gredstva pomodi iz Solskega sklada lahko dodelijo v celoti ali deloma.
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oz. ima izdano odlo[bo o pravicido subvencije za malico.

ee sredstva, namenjena iz Solskega sklada, ne zadoSdajo za kritje udeleZbe vseh mo2nih
vlagateljev iz prejSnjega odstavka tega 6lena, Upravniodbordodelisredstva vsem vlagateljem,
ki so upravideni do sofinanciranja, v enakem deleZu. lzjemoma Upravni odbor sredstva dodeli
le enemu ali samo nekatenm vlagatellem, kl izpoln.;ule;o pago;e za pre1em sredstev, ce oeenr,
da posebne okoliSdine, ki niso bile predmet odloianja o pravicido subvencije za malico oz. pri
razvr5danju v dohodkovne razrede, to opravidujejo. Taka odloiilev mora biti sprejeta soglasno
z glasovivseh na seji navzodih ilanov Upravnega odbora.
Sredstva se lahko i4!.emoma dodelilo tudi drugim udencem. de gre za izredne razmere v
druiini. Predlog za dodeliiev tovrstne pomodi poda udendev razrednik aii Solska svetovalna
sluZba. Pri odlodanju o tovrstni pomodi Upravniodbor prosto presoja glede na tiste okoli5dine,
ki se zdijo v konkretnem primeru relevantne. Sofinanciranje iz tega odstavka tega dlena Meril
se lahko dodeli samo, de ima Sklad dovolj sredstev, da se vlagateljem, ki se uvr5dajo v 3.
dohodkovni razred v celoti ugodi.<
2. flen
Te Spremembe in dopolnila Merilza dodeljevanje socialne pomodi iz sredstev Solskega sklada
Osnovne Sole Vid zadnejo veljati 22J22021.
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