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SPOŠTOVANI STARŠI
Seznanjamo Vas o možnostih šolske prehrane v šolskem letu 2020/2021.
Prosimo, da priloženo PRIJAVO UČENCA NA ŠOLSKO PREHRANO in v celoti izpolnjeno POGODBO, en izvod,
otroci prinesejo svojemu razredniku do 18. 6. 2020. Drugi izvod pogodbe ostane vam.
Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe
o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2020.
Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Do subvencije malice
in subvencije kosila so upravičeni učenci, ki so prijavljeni na malico/kosilo in se redno izobražujejo.
SUBVENCIJA MALICE
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na
malico in izhajajo iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 553,63 eur. Subvencija pripada v višini cene malice.
SUBVENCIJA KOSILA
Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 376,05 eur - subvencija pripada v višini cena kosila.
POMEMBNO
Starši otrok, kateri prestopijo iz vrtca v osnovno šolo, so dolžni spremembo javiti pristojnemu Centru za
socialno delo.

MOŽNOST ŠOLSKE PREHRANE (*navedene cene so trenutno veljavne)
ZAJTRK
 zajtrk je od 7.00 do 7.30
 cena zajtrka je 0,66 EUR dnevno
 zajtrk se plačuje po položnici ali preko trajnika
 stroški zajtrka se otroku odbijejo le po predhodni odjavi
MALICA
 malica je od 9.35 do 9.55
 cena malice za učenca je 0,80 EUR dnevno
 malica se plačuje po položnici ali preko trajnika
 stroški malice se otroku odbijejo le po predhodni odjavi
KOSILO

Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec
E-mail: tajnistvo@osrogatec.si
Davčna številka: 98183443
Transakcijski račun: 01307-6030678255
Tel: 03/ 818 34 00







kosilo je na voljo od 12.20 do 12.50
obroki so raznovrstni (juha, priloga, meso, solata, sok, 1 x tedensko enolončnica s sladico)
cena kosila oz. bloka za učenca je 2,20 EUR dnevno
kosilo se lahko plačuje mesečno po položnici, preko trajnika ali z bloki (dnevno)
stroški kosila se otroku odbijejo le po predhodni odjavi

Bloke za kosilo lahko otroci kupijo v tajništvu vsak dan od 7.30 do 9.00 ure. Otroci, ki želijo imeti kosilo, se en
dan prej, najkasneje do 9.00 ure prijavijo pri kuharici, kjer prejmejo kupon za kosilo, ki velja le za naslednji
dan. Brez predložitve kupona otrok ne bo prejel kosila.
POPOLDANSKA MALICA
 popoldanska malica je na voljo po kosilu
 obroki popoldanske malice so lahko sadje ali jogurt ali žitne rezine, itd.
 cena popoldanske malice za učence je 0,29 EUR dnevno
 popoldanska malica se plačuje po položnici ali preko trajnika
 stroški popoldanske malice se otroku odbijejo le po predhodni odjavi do 9.00
ODJAVA IN PRIJAVA
Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po elektronski pošti, po
telefonu ali osebno pri kuharici od 7.00 do 9.00, in sicer:
za MŠ Rogatec
- KUHINJA: tel 03/818 34 04, e-pošta: kuhinja@osrogatec.si
za PŠ Donačka Gora
- KUHINJA: tel 03/818 34 52, e-pošta: kuhinja.donacka@osrogatec.si
za PŠ Dobovec
- KUHINJA: tel 03/818 34 62, e-pošta: kuhinja.dobovec@osrogatec.si
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno
odjavljen, če se ga odjavi do 9.00 ure na dan odsotnosti.
Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka obvestili
kuharico, da bo prisoten pri pouku.
TRAJNIKI
Pooblastila za otvoritev trajnikov pri bankah dobijo učenci pri razredniku!
Starši, ki so že v preteklih letih podali pooblastilo za otvoritev trajnika (šola ali vrtec) ne vlagajo novih
pooblastil! Prav tako prosimo starše, da vsakega 18. v mesecu zagotavljajo sredstva za realizacijo trajnika.
Pravila šolske prehrane VIZ OŠ Rogatec so dostopna na naši spletni strani http://www.osrogatec.si/, kjer so
prav tako objavljene vse informacije v zvezi s šolsko prehrano za novo šolsko leto.
Ravnateljica:
Alenka Virant, prof.

