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Mengeš, 1. 9. 2021

Kosila za učence 7. do 9. razreda
Šola se že vrsto let sooča s prostorsko stisko. V zadnjem obdobju je Občina Mengeš šoli zagotovila
kar nekaj prostorskih razširitev in izboljšav, npr. učilnice na mansardi, vzhodni prizidek in novo
športno dvorano. Po izgradnji športne dvorane bo sledila še preureditev stare telovadnice za potrebe
šolskih programov, med drugim za novo šolsko kuhinjo in jedilnico. Dejavnosti na tem področju že
potekajo.
Ob zbiranju prijav na kosila ob zaključku prejšnjega šolskega leta smo ponovno ugotovili, da se je
število prijav na kosilo povečalo. Zaradi premajhnih prostorov in izvajanja ukrepov za preprečevanje
širjenja virusa tudi v letošnjem šolskem letu na šoli, žal, ne bomo mogli zagotoviti kosil za vse
prijavljene učence. Občini Mengeš smo predlagali, da bi tudi za naslednje šolsko leto poiskali rešitev
v sodelovanju s Harmonijo.
Obveščamo vas, da bodo od ponedeljka, 6. 9. 2021 v restavraciji Harmonije (v nadaljevanju
izvajalec) začeli pripravljati kosila za prijavljene učence 7. do 9. razreda. Da bodo stvari potekale
tekoče in brez težav, vam posredujemo nekaj pomembnih informacij.
Obveščamo vas:
-

da mora otrok do petka, 3. 9. 2021 oddati prijavnico, ki vam jo prilagamo v dogovoru s
Harmonijo. Prijavnice z vašimi podatki bomo posredovali izvajalcu,
jedilnike in kosila pripravlja osebje Harmonije,
v nadaljevanju starši vse obveznosti glede kosila rešujete neposredno z izvajalcem in na
način, ki vam ga je predstavil izvajalec (odjave, prijave, plačila, morebitne reklamacije…),
kosilo v Harmoniji ni del šolskega programa, zato šola glede tega ne organizira posebnih
spremstev ali dežurstev in ne prevzema odgovornosti za učence v času, ko so na kosilu,
prijavljeni učenci gredo po končanih šolskih obveznostih v Harmonijo sami.

Učenci, ki imajo odločbo za subvencijo šolskega kosila, bodo imeli kosilo brezplačno. V tem
primeru starši dovoljujete šoli, da izvajalcu posreduje podatek, da izvajalec staršem ne izda računa.
Pomembno: v kolikor starši izvajalcu ne odjavite prehrane, kadar je otrok, ki ima subvencijo, odsoten,
mu subvencija ne pripada in vam izvajalec v tem primeru izstavi račun.
V kolikor se boste odločili za kosilo v restavraciji Harmonije, izpolnite priloženi obrazec, otrok
naj ga do petka, 3. 9. 2021 odda v nabiralniku pri tajništvu šole.

Lep pozdrav.

Milan Burkeljca, ravnatelj

