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ZNIŽANJE PRISPEVKA ZA MATERIALNE STROŠKE 

ZA UČENCE GŠ NOVA GORICA 
 
Skladno z določili Pravilnika o šolskih pristojbinah v Glasbeni šoli Nova Gorica imajo pravico do 

znižanja prispevkov za materialne stroške: 

 

1. družine s slabšim materialnim stanjem, 

2. družine, kjer glasbeno šolo obiskuje troje ali več otrok ter 

3. učenci, ki so dosegli vidnejše uspehe na glasbenih tekmovanjih. Natančnejši pogoji ter kriteriji 

so opisani v nadaljevanju. 

 

OPROSTITEV PRISPEVKA NA PODLAGI 

SLABŠEGA MATERIALNEGA STANJA DRUŽINE. 

 

Osnova za izračun je 12-kratnik minimalne bruto plače v RS za leto 2019, ki znaša 10.639,56€ (letna 

minimalna plača - LMP). LMP se primerja s povprečnim letnim prihodkom na družinskega člana (vsi 

prihodki vseh družinskih članov deljeno s številom družinskih članov). Če znaša letni prihodek na člana 

manj ali enako kot 60% LMP, so vsi otroci iz te družine, ki obiskujejo pouk v GŠ, upravičeni do znižanja 

šolnine v višini, kot je razvidno iz spodnje tabele: 

 
letni dohodek na posameznega družinskega člana pravica za znižanje prispevka za: 

manj kot 6.383,74€ (60% LMP) 50% 

manj kot 2.659,89€ (25% LMP) 70% 
 

Prosilci morajo izpolniti vlogo, ki je objavljena na spletni strani www.gsng.si/obrazci/ ter priložiti 

fotokopijo zadnje odločbe o otroškem dodatku. Če do otroškega dodatka prosilci niso upravičeni naj 

priložijo ustrezna dokazila o letnih dohodkih družinskih članov. Po sklepu sveta zavoda z dne 5. 10. 

2009 lahko ravnatelj, zaradi slabih materialnih razmer, posameznega učenca popolnoma oprosti plačila 

prispevkov za materialne stroške. 

 

OPROSTITEV PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA 3. IN 4. OTROKA V DRUŽINI 

 

V primeru, da glasbeno šolo obiskuje več otrok iz iste družine, se tretjemu otroku zniža prispevek za 

60%, četrtemu in vsem naslednjim otrokom, ki istočasno obiskujejo glasbeno šolo, pa se oprosti 

plačevanja prispevka v celoti. 

 

OPROSTITEV PLAČEVANJA ZA NADARJENE UČENCE 
 

Učenec, ki prejme na državnem ali mednarodnem tekmovanju 1. nagrado je lahko, na predlog 

razrednika ali učiteljskega zbora oproščen, plačila prispevka. O oprostitvah odloča ravnatelj šole. 

 

RAZLIČNIH MOŽNOSTI ZNI ŽANJA PRISPEVK OV NI MOGOČE ZDRUŽEVATI . 
 
 

Nova Gorica, 25. 09. 2019 Sandi Vrabec, ravnatelj 

 


