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Spoštovani!                                    Celje, 6. 11. 2020 
 

 

 

V skladu z odločitvijo Mestne občine Celje in navodili pristojnega ministrstva vas obveščamo, da bomo z naslednjim 

tednom pričeli pripravljati tople obroke za učence naše osnovne šole, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje. 

 

Z razdelitvijo obrokov bomo pričeli v ponedeljek, 9. 11. 2020, za vse učence, ki jih boste prijavili do sobote, 7. 11. 

2020,  do 12. ure preko spletnega obrazca. Kasnejših prijav zaradi organizacijskih zmožnosti žal ne bomo mogli 

upoštevati. 

Zagotavljanje toplega obroka je v prvi vrsti namenjeno učencem, ki imajo subvencionirano kosilo, bodo pa to možnost 

imeli tudi vsi drugi učenci. 

 

Učenci bodo prevzeli pakiran obrok med 13. in 14. uro pri delovnem vhodu v šolsko kuhinjo (na koncu parkirišča levo) 

in torej v šolo ne vstopajo. Natančno uro oz. razpored prevzemanja obrokov boste prejeli do ponedeljka do 10. ure, saj 

trenutno še ne razpolagamo z vsemi navodili oz. seznamom učencev. Naročiti ni možno obrokov za posamezne dneve 

ampak samo za celoten čas šolanja na daljavo od 9. 11. 2020 dalje. Prav tako ne bo možno zagotoviti dietnih obrokov. 

Če bo potrebno obrok dostaviti na določeno lokacijo, bo dostava brezplačna (velja zgolj za učence vozače). Dostavo 

zagotavlja Mestna občina Celje. 

 

Prijava na topel obrok preko spletnega obrazca se šteje kot aneks k pogodbi o prehrani, zato vas prosim, da obrazec 

izpolni starš, ki je podpisnik pogodbe in torej prejema položnico. Cena obroka je enaka ceni kosila. V primeru 

subvencioniranega kosila se seveda upošteva subvencija. Opozarjamo pa vas, da vam bomo v primeru, ko boste 

otroka naročili na obrok, le-ta pa ne bo prevzet, kosilo vseeno v skladu s pogodbo zaračunali (Pozor: Subvencija se v 

tem primeru ne upošteva in morate starši sami plačati neprevzeto kosilo). V primeru bolezni otroka torej pravočasno 

odjavite obrok po ustaljeni poti:  

 

5. člen Pogodbe o plačilu prehrane in ostalih storitev v šolskem letu 2020/21 :  
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca/ke lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti 
učenca. Starši odjavijo prehrano vsaj en dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure. Pri odjavi zajtrka se kot 
pravočasna odjava upošteva odjava  en dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12. ure. V primeru bolezni oziroma 
izrednih okoliščin se smatra, da je posamezni obrok šolske prehrane pravočasno odjavljen, če se odjavi isti dan, in sicer 
do 8.15. ure zjutraj. Obrok se odjavi na telefonsko tajnico kot glasovno sporočilo – tel. št. 42 50 650.  
V kolikor posamezni obrok ni odjavljen pravočasno, se plača polna cena obroka, vključno s subvencijo prehrane. 
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Prosimo vas, da z razumevanjem in strpnostjo sprejemate dejstvo, da imamo na voljo do ponedeljka zelo malo časa 

za zagon vsega potrebnega in da bo tekom naslednjega tedna še prihajalo do prilagoditev in sprememb, o katerih vas 

bomo sproti obveščali.  

 

Spletni obrazec, ki se nahaja na naslednji povezavi, izpolnite do sobote, 7. 11, 2020, do 12. ure: 

https://www.1ka.si/a/306542 

 

   ali preko QR kode (za lažji dostop preko mobilnega telefona):  

 
 

 

       Maja Grenko       Nataša Gajšek Ključarič 

vodja šolske prehrane                 ravnateljica 

 
 
 

JEDILNIK OD 9. 11. DO 13. 11. 2020 

ponedeljek, 9. 11. krompirjeva enolončnica s hrenovko, čokoladna palačinka 

torek, 10. 11. makaronovo meso, solata 

sreda, 11. 11. kislo zelje s pečenico, pražen krompir 

četrtek, 12. 11. piščančji zrezek, dušen riž, solata 

petek, 13. 11. goveji golaž, polenta, sadje 
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