OBVESTILA ZA DIJAKE 2019/20
 POTRDILO O VPISU:
 za tekoče šolsko leto (2018/19) lahko naročite po telefonu v tajništvu centra;
 za šolsko leto 2019/20 ste že prejeli ob zaključku pouka v juniju 2019; ob pričetku pouka in med šolskim letom
ga dobite pri svojem razredniku; pred pričetkom novega šolskega leta (po 27/08-2019) pa tudi pri ravnateljici
Srednje šole in pri socialni delavki.
 DIJAŠKO IZKAZNICO, če je še nimate in bi jo želeli imeti, si lahko uredite pri socialni delavki najkasneje do
ponedeljka, 9. septembra 2019. Potrebujete: fotografijo (velikosti 3,5 x 4,5 cm v barvni tehniki - kot za osebno
izkaznico) ter 4,27 € (evrov) za izdelavo plastificirane izkaznice.
 NALEPKICO za DIJAŠKO IZKAZNICO za šolsko leto 2019/20 dobite ob pričetku pouka pri spremljevalki ga. Nataši
Pavlič - med šolskimi odmori v zbornici Srednje šole (ob predložitvi dijaške izkaznice).
 ŠOLSKE UČBENIKE si boste lahko izposodili v učbeniškem skladu (knjižnica) v prvem tednu pouka.
 V AMBULANTO nujno predložite potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja in posredujte morebitne kopije
novih zdravniških izvidov.
 Pranje osebne garderobe je organizirano tudi v centru, zato mora biti le-ta ustrezno označena-oštevilčena
(informacije oz. prosto številko dobite pri socialni delavki ali pri vzgojiteljici v Domu).
 PREVOZI: Informacije o poteku organiziranih prilagojenih prevozov za prijavljene kandidate bodo prvi šolski dan
na voljo na oddelku svetovalnih služb (drugo nadstropje centra). S kandidati oz. njihovimi starši bo sklenjena
(nova) pogodba o prilagojenem prevozu na osnovi predhodno predloženih oz. zbranih podatkov (relacija
prilagojenega prevoza s številom km v eno smer, način prevoza: dnevni/tedenski).
V nadaljevanju povzemamo informacije o načinu subvencioniranja prevoza, aktualne tudi v prihajajočem šolskem
letu:
INFORMACIJE O NAČINU SUBVENCIONIRANJA PREVOZA:









Dijaki, ki imajo v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo opredeljeno težjo ali težko gibalno oviranost, so po Zakonu o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10 in spremembah, 27. člen) upravičeni do brezplačnega prevoza, torej
do 100% subvencije. Na tem področju je v šolskem letu 2018/19 ministrstvo uvedlo določene spremembe, o katerih smo vas
pisno obveščali že med šolskim letom (možnost lastnega izvajanja prilagojenega prevoza).
Dijaki, ki imajo v odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo opredeljeno lažjo ali zmerno gibalno oviranost, so po Zakonu o
prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 39/2013) upravičeni do subvencije v javnem medkrajevnem prometu po zakonsko
navedenih kriterijih. Še vedno si prizadevamo, da bi lahko tudi tem dijakom v centru ponujali možnost organiziranega prevoza
na morebitnih prostih mestih linij, ki jih bomo izvajali v tekočem šolskem letu.
Pravico do subvencije v javnem prevozu dijaki uveljavljajo neposredno pri javnem prevozniku na osnovi izpolnjene
vloge, dostopne tudi na spletu.
http://subvencije.ijpp.si/files/544c7ce217dc3bd2c6_Vloga_za_izdajo_subvencionirane_vozovnice.pdf
Pod določenimi zakonskimi pogoji je možno tudi lastno izvajanje prevoza za težje in težko gibalno ovirane dijake. Za več
informacij: socialna služba.

Prav tako so na spletu znani tudi kriteriji, po katerih se določa cena subvencioniranega prevoza (Pravilnik o določanju cen
subvencioniranega prevoza (Ur.l. RS št. 56/16)); 9. in 10. člen:
-

-

25 € za 1. razred oddaljenosti (2 do 60 km)
35 € za 2. razred oddaljenosti (60 do 90 km)
55 € za 3. razred oddaljenosti (nad 90 km)

☺☺☺
Obvestila in obrazci so dostopni tudi na spletni strani centra: http://www.cirius-kamnik.si/

☺☺☺
 PREHRANA za dijake, ki DNEVNO obiskujejo center (za tiste, ki bivajo v centru, to ne velja): Za učence in dijake,
ki dnevno prihajajo v center, je potrebno do 24. junija 2019 socialni službi centra posredovati izpolnjen obrazec
»Prijava učenca/dijaka na šolsko prehrano« - starši lahko otroka prijavite na več obrokov; subvencionirana je le
malica, ostali obroki pa so obračunani po veljavnem ceniku centra (obrazec in cenik sta dostopna tudi na spletni
strani centra).
 Subvencija za šolsko prehrano (oz. malico): je dodeljena na osnovi podatka o dohodku, zapisanem v veljavni
odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ter se pri vnosu v aplikacijo avtomatsko izračuna (elektronsko
preverljive evidence). Kljub temu vas prosimo, da nam poleg izpolnjenega obrazca priložite tudi kopijo veljavne
odločbe z razvidnim podatkom, s čimer bo postopek uveljavljanja hitrejši. V primeru, da navedenih odločb
nimate, pa morate na CSD (centru za socialno delo) vložiti posebno vlogo za uveljavljanje subvencije prehrane.
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Obr_8_41_net.pdf
SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE IN DIJAKE
Brezplačna malica
Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:
 Učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 evrov.
 Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega
dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do
vključno četrtega razreda otroškega dodatka) – to je 432,67 evrov.
 Do brezplačne malice so upravičeni učenci in dijaki v rejništvu oziroma prosilci za azil.
Delna subvencija malice
Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) znaša:




nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred = 432,68€ do 545,98€), in sicer v višini 70 % cene malice.
nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred = 545,99€ do 659,30€ ), in sicer v višini 40 % cene malice.

Cena malice in višina subvencije:
(informativno: cena na dan
24.06.2019)

Osnovna šola:
 cena malice znaša 0,80 evra,
 za prejemnika subvencije je malica
BREZPLAČNA

Srednja šola:
 cena malice znaša 2,42 evra
 za prejemnika 70 % subvencije 0,73 evra
 za prejemnika 40 % subvencije 1,42 evra

Kosilo samo za učence:
Do polne subvencije za kosilo oz. brezplačnega kosila so upravičeni:
 učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 376,05€;
 učenci, ki so nameščeni v rejniško družino.
Prehrana za učence in dijake, ki med tednom bivajo v centru (interni učenci in dijaki):
Interni učenci in dijaki imajo skladno z odločbo o usmeritvi ZRSŠ prehrano brezplačno.
***VLOGO za subvencijo šolske prehrane na CSD oddati le v primeru, če družina ne razpolaga z veljavno odločbo (otroški dodatek, državna štipendija).


DRŽAVNE ŠTIPENDIJE za dijake: več informacij:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/drzavne_stipendije/

Vlogo za štipendijo je potrebno oddati na pristojnem CSD (centru za socialno delo) – v mesecu avgustu, da bo
upravičenost dodeljena s 1. septembrom. Svetujemo, da težje in težko gibalno ovirani pri državni štipendiji ne
uveljavljate dodatka za izobraževanje zunaj kraja stalnega prebivališča (natančneje za prevoz), saj imate na osnovi
odločbe o usmeritvi priznano pravico do brezplačnega prevoza.
 Druge vrste štipendij – več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/
 Morebitne dodatne INFORMACIJE – na voljo po 27. 08. 2019 preko e-naslova: irena.praznik@cirius-kamnik.si.

PRIJETNE POČITNICE,
V NOVEM ŠOLSKEM LETU PA VELIKO UČNIH USPEHOV IN NOVIH DOGODIVŠČIN!

☺☺☺
Obvestila in obrazci so dostopni tudi na spletni strani centra: http://www.cirius-kamnik.si/

