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OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI
za šol. leto 2014/15
1. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO IN SPREMEMBA PRIJAVE
Starši oz. skrbniki izpolnite prijavo na šolsko prehrano za svojega otroka in jo oddate razredniku
do 20.6.2014. V kolikor boste želeli to prijavo septembra (ali kasneje) spremeniti, boste izpolnili
obrazec za spremembo, ki ga dobite v tajništvu šole ali na šolskih spletnih straneh v rubriki
prehrana. Sprememba bo upoštevana naslednji dan po prejemu izpolnjenega obrazca. Če želite
otroka prijaviti na kosilo le ob posameznih dneh (glede na urnik ali popoldanske dejavnosti), ga
boste prijavili na kosilo šele septembra, ko boste izvedeli za urnik (prav tako z izpolnjenim
obrazcem za spremembo).
2. CENIK ŠOLSKE PREHRANE
ZAJTRK *
MALICA
KOSILO *
1. - 5. razred
KOSILO
6. - 9. razred
POPOLDANSKA MALICA
v odd. podaljšanega bivanja

1,00 EUR
0,80 EUR
2,20 EUR
2,60 EUR
1,00 EUR

*Zajtrk na MŠ Laško in PŠ Debro bo v ponudbi, v kolikor se bo nanj prijavilo minimalno 10 otrok.
*Zajtrk oz. kosilo na PŠ Vrh bo v ponudbi, v kolikor se bo nanju prijavilo minimalno 5 otrok.
3. SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
Oddajanje vlog za subvencijo malice in kosila na Center za socialno delo ni potrebno, razen, če
družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1.9.2014. V tem primeru svetujemo, da
starši avgusta 2014 vložite vlogo za otroški dodatek na Center za socialno delo. Šola bo upoštevala
uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport, zato vam odločbe ni potrebno prilagat k prijavi na šolsko prehrano oz. jo pošiljati na
šolo.
4. ODJAVA POSAMEZNEGA OBROKA
Odjave posameznih obrokov zaradi odsotnosti učenca sprejemamo:
Preko eAsistenta za starše – odjava mora biti pravočasna (najkasneje do 15. ure dan pred
odsotnostjo). Odjava je direktna in jo omogoča že osnovni brezplačniški paket.
Preko spleta: prehrana@oslasko.si
Telefonsko:
- za učence matične šole Laško in podružnične šole Debro:
Tajništvo: 03 734 35 50
Organizatorka šolske prehrane: 03 734 35 69
- za ostale podružnične šole:
Šentrupert: 03 573 81 51
Vrh: 03 573 91 55
Rečica: 03 573 10 61
Prehrana je pravočasno odjavljena, kadar nam odsotnost sporočite vsaj en dan prej do 15. ure.
V primeru nenadne bolezni ali druge nenačrtovane odsotnosti, bomo odjavo upoštevali kot
pravočasno tudi, če bo odsotnost sporočena do 8. ure istega dne. Odjav po 8. uri ne bomo upoštevali.

5. PLAČEVANJE PREHRANE
Plačevanje prehrane poteka preko položnic ali trajnika. Prosimo, da plačujete do roka plačila. V kolikor
za prejšnje šolsko leto niste poravnali vseh dolgov za šolsko prehrano, bo prijava za vašega otroka
stopila v veljavo šele, ko bodo ti dolgovi poravnani, do takrat vaš otrok ne bo mogel prejemati šolske
prehrane.
6. IDENTIFIKACIJSKE KARTICE za učence, ki prejemajo kosila na MŠ Laško in PŠ Debro
Učenci kartice, ki so jih dobili v šolskem letu 2013/14, obdržijo, očistijo in na hrbtni strani označijo z
novo etiketo s svojimi podatki (ime, priimek, razred). Učenci 1. razreda dobijo kartico v mesecu
septembru.
Plastificirane kartice imajo vgrajen čip. S kartico se učenci identificirajo pri kosilu. Na tak način
kuharica pri delilnem pultu ve, ali učenec prejema kosilo, zato je uporaba kartic obvezna. Kartice so
last šole in jih učenci dobijo le v uporabo. Kartic se ne sme prepogibati in luknjati, saj lahko pride do
poškodbe čipa in kartica ni več uporabna.
V primeru izgube ali poškodbe kartice morate novo plačati. Cena nove kartice je 3,00 EUR in jo
učenec prejme po plačilu v tajništvu MŠ Laško oz. PŠ Debro.
7. DIETE
V šolskih kuhinjah pripravljamo po svojih zmožnostih tudi dietno prehrano, ki jo predpiše zdravnik.
Prosimo, da to čim prej sporočite organizatorki prehrane, hkrati pa prinesete zdravniško potrdilo ali
navodila zdravnika o potrebni dieti.
V kolikor je vaš otrok že prejemal dietno prehrano, se septembra o dieti ponovno pogovorite z
organizatorko prehrane, novo potrdilo zdravnika pa je potrebno le v primeru, če je prejšnje potrdilo
starejše od enega leta, ali pa je prišlo pri dieti do spremembe.
8. PRAVICE IN DOLŽNOSTI
Pravice in dolžnosti vlagatelja in abonenta na šolsko prehrano so zapisane v Zakonu o šolski
prehrani (Ul. 43 /31.5.2010) ter v Pravilih šolske prehrane OŠ Primoža Trubarja Laško.
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma vlagatelja (9. člen Zakona o šolski
prehrani), da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane,
- plačeval prispevek za šolsko prehrano,
- pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
- plačal polno ceno obroka, če obroka ne bo pravočasno odjavil,
- šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 25. člena o šolski
prehrani.
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