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Spoštovani starši!
Obveščamo Vas, da bo od 1. februarja 2013 veljal nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1 objavljen v
Ur. l. RS, št. 3/13), kateri omogoča ugodnejše pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano.
Od 1.2.2013 bodo do brezplačne malice oz polne subvencije za malico upravičeni učenci iz družin,
v katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku ne presega 53% neto povprečne plače v RS (brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne
socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek).
Prav tako bodo od 1.2.2013 do brezplačnega kosila oz subvencije za kosilo upravičeni učenci iz
družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o
otroškem dodatku ne presega 18% neto povprečne plače v RS (brez upoštevanja otroškega dodatka,
denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek).
Centri za socialno delo bodo po uradni dolžnosti (predvidoma do konec januarja 2013) izdali
odločbe o subvenciji za malico ali kosilo tistim otrokom, kateri na dan 31.12.2012 še nimajo
priznane subvencije imajo pa veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji in ustrezajo
zgoraj navedenim pogojem.
Starši otrok, kateri so od CSD v času od septembra do decembra 2012 že prejeli odločbo o
subvencionirani malici ali kosilu ne bodo prejeli nove odločbe ampak bo ta odločba veljala do
30.6.2013.
Le starši, kateri za svoje otroke na dan 31. 12. 2012 nimajo priznane pravice do dodatne
subvencije za malico ali do subvencije kosila in nimajo v družini veljavne odločbe o otroškem
dodatku ali o državni štipendiji in želijo uveljavljati pravico do subvencije za malico oziroma kosila
po novi zakonodaji oziroma od 1. 2. 2013 dalje morajo na novo vložiti vlogo na CSD.
Sočasno, ko Vam bo Center za socialno delo izdal novo odločbo za subvencijo šolske prehrane bo
CSD posredoval podatke tudi v Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja. Iz evidence
CEUVIZ lahko na šoli sproti razberemo upravičenost vaših otrok do subvencije za malico ali kosilo,
tako nam novih odločb ne potrebujete prinašat na šolo.
Le za otroke, kateri bodo od 1.2.2013 dalje upravičeni do subvencioniranih kosil in še doslej niso
prijavljeni na kosilo, morate starši na novo izpolnit »Prijavo na šolsko prehrano«, katero najdete
na naši spletni strani.
Za dodatna pojasnila lahko pokličete v računovodstvo šole na tel št. 02 729 56 69.
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