PREHRANA:
Za učence in dijake, ki na osnovi odločbe o usmeritvi v centru tudi bivajo, je prehrana brezplačna.
Za učence in dijake na dnevni obliki usposabljanja omogočamo naročilo na prehrano – obroke po
izbiri z obrazcem »Prijava na šolsko prehrano«. Obroki so plačljivi po veljavnem ceniku.
Dne 1.6.2012 se je pričel uveljavljati tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ur.l. RS, št. 40/12), ki
med drugim določa, da imajo od 1.9.2012 dalje pravico do splošne subvencije samo učenci in dijaki,
ki jim pripada dodatna subvencija v višini 1/3 cene malice. To pomeni, da učencu in dijaku s prijavo
na šolsko prehrano ne pripada več splošna subvencija.
Malica:
Pravica do subvencije malice se uveljavlja na pristojnem centru za socialno delo na predpisani enotni
vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil. Vloga je
dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, CSDjev, na portalu euprava in v knjigarnah. Vlogo vložite pri pristojnem centru za socialno delo (glede na vaše stalno
prebivališče), in sicer osebno, po pošti ali elektronsko na uradni elektronski naslov pristojnega centra
za socialno delo.
(e-naslove najdete na:http:/www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/izvajalci/csd/)
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Kosilo:
Subvencija kosila pripada le učencem osnovne šole, pri katerih povprečni mesečni dohodek ne osebo
ne presega 18% neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (zanje je torej kosilo
brezplačno).
Pravica do subvencije malice se uveljavlja na pristojnem centru za socialno delo na predpisani enotni
vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil.
Tisti, ki boste pravico do subvencije za malico in kosilo uveljavljali pred pričetkom šolskega leta in bo
vlogi pozitivno ugodeno, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega
dne, ko CSD prejme vlogo za subvencijo. Pravica se dodeli za obdobje enega šolskega leta.
Po prejetju odločbe, vas prosimo, da fotokopijo posredujete socialni službi Ciriusa, , saj drugače
subvencije ni moč uveljavljati.

Subvencijo za prehrano učencev in dijakov je moč uveljavljati tudi na osnovi Pravil šolske prehrane
CIRIUS Kamnik (sprejetih na 7. seji Sveta zavoda CIRIUS Kamnik 29/9-2010). Pisna vloga za
uveljavljanje subvencije prehrane se odda v tajništvu centra.

