Osnovna šola Trzin
Mengeška c. 7b, 1236 Trzin, Slovenija
tel.:+386 1 23 50 650

Trzin, 26. januar 2021
INFORMACIJE V ZVEZI S ŠOLSKO PREHRANO

Spoštovani starši,
v spodnjem dopisu vam posredujemo nekaj pomembnih informacij v zvezi z organizacijo šolske
prehrane na naši šoli za šolsko leto 2021/22. Priloga Informacijam pa je obrazec PRIJAVA UČENCA NA
ŠOLSKO PREHRANO.
1. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO
Prosimo vas, da obrazec PRIJAVA UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO izpolnite in podpišete ter ga do
10. 2. 2021 vrnete vzgojiteljici v vrtcu. Svetujemo vam, da si za lastno evidenco naredite fotokopijo
izpolnjene prijavnice.
2. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
Šola organizira:
- dopoldansko malico za vse učence,
- zajtrk, kosilo in popoldansko malico kot dodatno ponudbo,
- dietno prehrano v okviru svojih možnosti.
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši le na podlagi originalnega potrdila otrokovega alergologa.
(Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.)
3. SUBVENCIJA ZA REGRESIRANO PREHRANO
Subvencija je vezana na odločbo o otroškem dodatku. Staršem ni potrebno oddajati vlog za
uveljavljanje subvencije malice in kosila na šolo, saj šola dobi podatke o upravičenosti preko
ministrstva. Prosimo vas, da ste pozorni na datum izdane odločbe in da pravočasno zaprosite za
izdajo nove odločbe o otroškem dodatku, saj morate 1. 9. 2021 imeti veljavno odločbo. Subvencijo je
mogoče uveljavljati tudi kadar koli med letom. Pripada vam z dnem, ko center za socialno delo vlogi
ugodi.
Višina subvencije je določena s trenutno veljavno zakonodajo:
a) Do subvencije malice so upravičeni tisti učenci, katerih starši imajo povprečni mesečni dohodek na
osebo nižji od 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
b) Do 100 % subvencije kosila so upravičeni tisti učenci, katerih starši imajo povprečni mesečni
dohodek na osebo nižji od 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

4. RAZPORED OBROKOV
1. zajtrk: 7.10-7.40
2. dopoldanska malica: 9.55-10.10
3. kosilo: 12.00-14.00
4. popoldanska malica: 14.00-15.00
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5. CENIK ŠOLSKE PREHRANE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obrok
zajtrk
dopoldanska malica
popoldanska malica
kosilo 1.-3. r
kosilo 4.-6. r
kosilo 7.-9. r

Cena (v EUR z DDV)
0,97
0,80
0,97
2,27
2,40
2,53

6. PREKLIC PRIJAVE IN ODJAVA PREHRANE (OD DOLOČENEGA DATUMA DALJE)
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadar koli pisno prekličejo. Starši lahko za stalno
odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. Podpisano pisno izjavo o preklicu prijave na
šolsko prehrano starši oddajo:
- organizatorju šolske prehrane na e-naslov: kuhinja-trzin@guest.arnes.si.
Odjava prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu pisne izjave o preklicu prijave na šolsko
prehrano, ki jo starši oddajo razredniku, organizatorju šolske prehrane ali v tajništvu šole.
7. ODJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA MED ŠOLSKIM LETOM
Starši so dolžni pravočasno odjaviti posamezen obrok ali vse obroke preko eAsistenta (za kar
potrebujete le osnovni eA paket). Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en
delovni dan prej do 12. ure. Obroke morajo odjaviti tudi tisti starši, ki imajo subvencionirane obroke.
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja na športnih in drugih
tekmovanjih, ekskurzijah, taborih, šoli v naravi …, odjavi šola.

8. OBRAČUN POLOŽNIC
Položnice obračunava administratorka ga. Jasmina Koščak, ki je dosegljiva na:
- tel. št.: 01 23 50 657,
- e-naslov: os-trzin-taj@guest.arnes.si ali
- e-naslov: jasmina.koscak@guest.arnes.si.
Matejka Chvatal,
ravnateljica

e-pošta: os-trzin@guest.arnes.si, spletna stran: www.os-trzin.si

