
Spoštovani starši in skrbniki, 

nekateri med vami ste se v zadnjih dnevih  obrnili na šolo z vprašanjem, povezanim z 

višino izstavljene položnice obračuna stroškov za mesec september 2022. 

Pojasnili smo vam, da smo prejeli iz centralne evidence udeležencev subvencionirane 

prehrane podatek o subvencijah za večino upravičencev, vendar pa nekoliko posameznikov 

ni prejelo odločbe o dodelitvi subvencije,  naj si bo zaradi poziva CSD k dopolnitvi 

manjkajoče dokumentacije, ali pa so odločbo prejeli, vendar do subvencije niso upravičeni 

zaradi preseganja cenzusa. Tisti  starši, ki še niste prejeli odločbe o otroških dodatkih in s 

tem morda dodeljene subvencije šolske prehrane, boste  to prejeli v naslednjem mesecu v 

obliki poračuna. V kolikor imate v zvezi s tem kakšno vprašanje, vam bo naša tajnica, tako 

kot zmeraj, vse prijazno pojasnila. 

Na sestanku v šoli je bila predsednica sveta staršev, Jerneja Dimnik Trofenik, ki je prenesla 

vse vaše dileme. Vabim vas, da na spletni strani pogledate analizo ankete o zadovoljstvu 

s šolsko prehran. Naši jedilniki so skrbno načrtovani, dobavitelji so kvalitetni, surovine prav 

tako. Vodja prehrane strokovno opravlja svoje delo in sodeluje z vsemi zunanjimi 

institucijami, ki izvajajo redne nadzore nad potekom dela v šolski kuhinji. 

Ekonomsko ceno šolske prehrane smo sprejeli in potrdili na Svetu staršev in Svetu zavoda 

z dogovorom,  da bomo jeseni proučili situacijo, naredili kalkulacijo in vas o tem seznanili 

po enaki - zakoniti poti. Nekaj okoliščin se je spremenilo in verjamem, da bomo lahko 

naredili ceno obroka kosila bolj dostopno.  

Ko bomo uspeli pridobiti vse informacije za pripravo kalkulacij, kar bo v najkrajšem 

možnem času, boste o tem nemudoma  obveščeni. 

Predsednica Sveta staršev in skupina, ki pripravlja analizo in spremembo cene šolskega 

kosila, se zavzema za rešitev problema. 

Vsekakor se bomo vsi potrudili za primeren in pravočasen način komunikacije v našem 

skupnem šolskem prostoru. 

 

Lep pozdrav, 

Nataša Lipič, pomočnica ravnateljice 

po pooblastilu 

 

 


