Radeče, 10. 11. 2020

Spoštovani starši, drage učenke in učenci ter občani,
v sodelovanju z Občino Radeče smo starše učencev, ki imajo z odločbo CSD odobreno
subvencionirano kosilo že v sredo, 4. novembra pozvali k prijavi na kosilo. Povabilo k prijavi na
kosilo je bilo razširjeno tudi na dijake, ki se izobražujejo na daljavo in izpolnjujejo kriterije za
upravičenost do brezplačnega toplega obroka. Za učence in dijake, ki živijo v oddaljenih krajih
in osebni prevzem kosila v šolski kuhinji ne bi bil mogoč, organiziramo tudi dostavo kosila (za
krajevne skupnosti Vrhovo, Jagnjenica in Svibno), izjemoma za učence in dijake naselij KS
Radeče, če so od šole oddaljeni več kot 4 km.
Tokrat se obračamo tudi na ostale učence naše šole in tudi druge zainteresirane občane, ki bi
potrebovali topel obrok, da se lahko s prijavnico nanj prijavite/naročite preko naslova
marinka.oblak@guest.arnes.si.
Kosilo za učence naše šole je plačljivo po ceniku (kosilo od 1. do 4. razreda 2,04 €; kosilo za
učence od 5. do 9. razreda znaša 2,30 €), kosilo za iznos (za zunanje uporabnike, občane) pa
znaša po ceniku 3,91 €.
V kolikor na določen dan kosila ne boste potrebovali le tega najkasneje do 8.00 istega dne
odjavite v šolski kuhinji na kuhinja.os.radece@guest.arnes.si ali po telefonu na 03 56 80 108,
sicer vam bomo za ta dan kosilo zaračunali. V kolikor kosila ne morete osebno prevzeti in
želite, da vam kosilo dostavimo v kraj bivanja (KS Vrhovo, KS Jagnjenica, KS Svibno), to
sporočite ob prijavi. Prevzem kosila v šolski kuhinji je možen vsak dan od 11.15 dalje in
najkasneje do 13.00.

Ostanite zdravi in vse dobro vam želimo,

Prijavnica za kosilo BREZ SUBVENCIJE oz. za občane
Svojega otroka/učenca (priimek in ime otroka) ____________________________________________
oz. spodaj podpisani (priimek in ime starša/občana) ____________________________________,
stanujoč na naslovu (ulica / kraj) __________________________________________________,
ki obiskuje (razred) ________ prijavljam, da bo/bom od dne ____________ osebno prevzel kosilo
(obkrožite)

/ali/
prosim za dostavo kosila v (obkrožite): KS Vrhovo

KS Jagnjenica

KS Svibno

Op: Kraj in predvidena ura prevzema kosila v KS sta odvisna od števila prijav na kosilo in vam ju bomo sporočili
naknadno.

Naročam kosilo (obkrožite):
od 1. do 4. razreda po ceni 2,04 €;

 od 5. do 9. razreda po ceni 2,30 €,

 kosilo za iznos po ceni 3,91 €
Naročena kosila bom poravnal/-a po izstavljeni položnici.
Seznanjen/-a sem in strinjam se, da v kolikor na določen dan otrok kosila ne bo/ne bom potreboval,
kosilo najkasneje do 8.00 istega dne odjavim v šolski kuhinji na kuhinja.os.radece@guest.arnes.si ali
po telefonu na 03 56 80 108, sicer mi bo za ta dan kosilo zaračunano.

Podpis naročnika/ staršev/skrbnikov: ____________________________

NAPROŠAMO VAS, DA PRIJAVNICO POŠLJETE NA E-NASLOV DO PETKA, 13. novembra 2020, DO 12.
URE: marinka.oblak@guest.arnes.si.

