SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE
1. Subvencioniranje šolske prehrane iz državnega proračuna
 Do polne subvencije za malico oziroma brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin,
v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
 Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so
nameščeni v rejniško družino. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi
subvencija za kosilo.
 Subvencija za kosilo pripada učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni
mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:
a) do 18 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila;
b) nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70 % cene
kosila;
c) nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 40 % cene
kosila.
 Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba
oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred
na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni
odločbi o otroškem dodatku.
 Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo
v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
2. Denarne pomoči Mestne občine Koper
Upravičenci do občinskih denarnih pomoči za plačilo šolske prehrane so občani s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Koper, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje,
izkoristili pa so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta
neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati, znašli v takšnem položaju, da ne morejo
poravnati najnujnejših obveznosti.
Postopke ugotavljanja upravičenosti do občinskih denarnih pomoči vodi in v njih odloča Center
za socialno delo Koper.
Starši oddajo vlogo za občinsko denarno pomoč na obrazcu pri Centru za socialno delo
Koper, Cankarjeva ulica 6, 6000 Koper od 1. avgusta do 31. maja.
Vlogi morajo vlagatelji priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za dodelitev
občinske denarne pomoči.
3. Solidarnostna pomoč za plačilo šolske prehrane iz solidarnostnega sklada
Osnovne šole Koper
Upravičenci do solidarnostne pomoči so starši učencev, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev
za plačilo šolske prehrane, izkoristili pa so vse druge možnosti za pridobitev subvencije.
Starši oddajo vlogo za solidarnostno pomoč v šolski svetovalni službi.
Vlogi je potrebno priložiti vsa dokazila o prejetih dohodkih.

