Celje, 28. 8. 2020

PRAVILA PREHRANE v šolskem letu 2020/2021
I. Prehrana na ŠC Celje
 ŠC Celje ima že vrsto let dobro organizirano toplo prehrano. Dijaki imajo na voljo vsaj dva različna
menija, od katerih je eden vegetarijanski. Poskrbljeno je tudi za dijake z različnimi dietami. Glede
diete se dijak na podlagi zdravniškega potrdila sam dogovori v kuhinji.
II. Cena malice
 Cena malice v šolskem letu 2020/2021 ostane nespremenjena in znaša 2,42 EUR.
 Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo,
ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:
o če je višina dohodka do 438,72 EUR, pripada dijaku subvencija malice v višini cene
malice;
o če je dohodek od 438,73 do 553,63 EUR, pripada dijaku subvencija malice v višini 70 %
cene malice;
o če je dohodek od 553,64 do 668,53 EUR, pripada dijaku subvencija malice v višini 40 %
cene malice.
 Podatke o višini subvencije šola pridobi iz CEUVIZ-a.
 Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni tudi dijaki, ki so nameščeni v
rejniško družino. Podatke o namestitvi dijaki posredujejo svetovalni službi.
 Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne izdajajo
odločb.
 Če med šolskim letom pride do spremembe subvencije, dijaki, odvisno od spremembe, prejmejo
poračun preplačanih malic na transakcijski račun vlagatelja ali se jim izstavi račun za razliko v
ceni malice.
III. Vloga za subvencijo malice, ki jo dijaki oddajo na CSD, je:
 na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
 na spletni strani pristojnega Centra za socialno delo,
 v knjigarni.
IV. Seznam dijakov, prijavljenih na malico (stanje na dan 31. 8. 2020)
 Prvi šolski dan razredniki v razredu preberejo seznam prijavljenih dijakov. Sezname pripravi
tajništvo posamezne šole.
V. Prijava (če se še niso prijavili in želijo malicati)
 Dijaki se na šolsko malico prijavijo s predpisanim obrazcem, ki ga 1. šolski dan dobijo pri
razredniku, med šolskim letom v tajništvu šole ali na spletni strani šole.
 Izpolnjen in podpisan obrazec oddajo 1. šolski dan razredniku, med letom pa v tajništvo šole.




Prijava se lahko odda kadarkoli med šolskim letom. Po oddani prijavi v tajništvu dijaki dobijo
obesek, za katerega plačajo 4 EUR kavcije. Nato obesek registrirajo v kuhinji na svoje ime.
Uporabniško ime in geslo dobijo naslednji dan po prijavi pri organizatorju šolske prehrane.
Če je prijava oddana do 10. ure, dijak začne prejemati obrok naslednji dan.

VI. Odjava (če želijo preklicati prijavo na malico)
 Dijak odda pisno izjavo v tajništvo šole (obrazec za preklic dobijo 1. šolski dan pri razredniku,
med šolskim letom v tajništvu šole ali na spletni strani šole).
VII. Elektronski nosilci (obesek)
 Ob začetku šolanja dijak kupi elektronski nosilec (obesek) za malico in ga uporablja do konca
šolanja.
 Če ga dijak med tem časom izgubi, mora v tajništvu posamezne šole kupiti novega. Cena obeska
je 4 EUR.
 1. letniki
o Prvi dan pouka razredniki prijavljenim dijakom razdelijo obeske, uporabniška imena in
gesla. Ob prejetju obeska se mora dijak podpisati na seznam. Razredni blagajnik pobere
za vsak obesek 4 EUR in denar s seznamom odda v tajništvo šole.
 Ostali letniki
o Dijaki, ki imajo obeske in v tem šolskem letu ne bodo prevzemali malice, jih lahko vrnejo
v tajništvo šole. Ob vrnitvi dobijo povrnjeno kavcijo v višini 4 EUR.
o Dijaki, ki bodo malicali in že imajo obesek, morajo preveriti lastništvo svojih obeskov v
kuhinji na monitorju (popravke izvaja kuhinja). Če obesek ne deluje pravilno, ga dijak
zamenja v tajništvu šole.
VIII. Plačilo malic se izvaja z nalaganjem denarja na MALCOMAT in ne s plačilom položnic.
 Navodila za uporabo
o Predplačniški sistem – dijaki naložijo denar na malcomat s svojim obeskom. Denar morajo
naložiti vsi dijaki, razen tisti, ki imajo 100% subvencijo.
o Dijaki, ki imajo 100% subvencionirano malico, naložijo denar na malcomat le v primeru,
da želijo jesti še drugo hrano, ki ni subvencionirana – npr. razni prigrizki, kosilo.
o Dijaki, ki jedo na dveh lokacijah, naložijo denar na obeh lokacijah (na obesku imajo dva
ločena računa).
o Dijaki naj ne nalagajo večjih vsot denarja (največ po 5 EUR).
IX. Mesta odjema malice
 Dijaki, ki so vpisani v šole in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji Pot na Lavo 22,
malicajo v okrepčevalnici Slorest.
 Dijaki, ki so vpisani v šolo in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji Ljubljanska 17,
malicajo v dijaškem domu.
 Dijaki, ki so vpisani v šolo in oddelke, ki imajo večinsko izvedbo pouka na lokaciji Kosovelova 12,
malicajo na I. Osnovni šoli Celje in občasno v okrepčevalnici Slorest.
X. Prijava na obrok
 Dijaki, ki so oddali prijavo za šolsko prehrano, se morajo na malico prijaviti do 12.00 vsaj en
dan prej pred prevzemom malice.
XI. Prijava na malico in sprememba menija
 Preko spletne aplikacije (http//prehrana.sc-celje.si).
 Na terminalu v jedilnici ponudnika šolske prehrane.

XII. Odjava od obroka za določen dan ali določeno obdobje
 V primeru svoje odsotnosti od pouka morajo dijaki odjaviti naročeni obrok najkasneje do 8. ure
zjutraj za tekoči dan.
 Če dijaki ne prevzamejo in ne odjavijo obrokov, jih morajo v celoti plačati.
 Za neodjavljene in neprevzete obroke bo šola do 15. v mesecu izstavila položnico za prejšnji
mesec.
 Dijak se lahko odjavi na naslednje načine:
o preko spletne aplikacije (http//prehrana.sc-celje.si);
o preko e-pošte na naslovu prehrana@sc-celje.si; v sporočilu je potrebno navesti ime in
priimek, razred in datume, za katere dijak odjavlja obroke.
XIII. Posebno obvestilo za dijake, ki so (bodo) upravičeni do subvencionirane prehrane.
 Če dijaki še niso prejeli odločbe CSD o upravičenosti do subvencionirane prehrane in v času do
izdaje odločbe želijo malicati, morajo naložiti denar na malcomat.
 V kolikor bodo upravičeni do subvencionirane prehrane, bodo naknadno na transakcijski račun
vlagatelja vloge prejeli poračun plačanih malic.
 Upoštevale se bodo samo malice, ki so na jedilniku.
XIV. Organiziranje prehrane v času trajanja ukrepov Covid-19 na Šolskem centru Celje
Lokacija
Razdeljevanje hrane se bo izvajalo v jedilnicah na treh lokacijah:
 OŠ Celje, Kosovelova 12;
 Dijaški dom Celje, Ljubljanska 17;
 ŠCC, Pot na Lavo 22.
Meni
Za vse, ki ste se prijavili na šolsko prehrano (malica), bo prvi dan na voljo samo hladni meni, razen na
lokaciji Kosovelova, kjer ne bo možno malicati.
 Od 2. 9. 2020 do 4. 9. 2020 bodo na vseh lokacijah na voljo samo hladni meniji.
 Od 7. 9. 2020 naprej bodo na voljo na vseh lokacijah tudi topli meniji.
Delilni čas
Dijaki prevzamejo malico med šolskimi odmori, in sicer:
 na lokaciji Kosovelova: med 9.00 in 11.00;
 na lokaciji Ljubljanska: med 8.45 do 11.30;
 na lokaciji Pot na Lavo 22: od 7.00 do 14.45;
 na dodatnem razdelilnem mestu za hladno malico: med 8.00 in 13.00.
Pomembna obvestila
Zaradi nestabilne epidemiološke situacije in priporočil NIJZ smo uvedli naslednje spremembe:
 Dijaki se morajo na malico prijaviti do 12.00 vsaj en dan prej pred prevzemom malice.
 V primeru svoje odsotnosti od pouka morajo odjaviti naročeni obrok najkasneje do osme ure
zjutraj za tekoči dan.
 Če dijaki ne prevzamejo in ne odjavijo obrokov, jih morajo v celoti plačati.



















Dijaki, ki nimajo subvencije in želijo malicati, morajo denar za nakup malice naložiti na
malcomat. Nakup z denarjem ni možen.
V jedilnico vstopajo le dijaki, ki so naročeni na obrok.
Jedilnico lahko uporabljajo le dijaki in zaposleni Šolskega centra Celje, in sicer je do 12.00
jedilnica na razpolago le dijakom, zaposleni Šolskega centra Celje lahko jedilnico koristijo
po 12.00.
Vsi uporabniki si morajo pred vstopom v jedilnico umiti oziroma razkužiti roke.
V jedilnici in na hodniku pred jedilnico se nadzoruje upoštevanje varnostne razdalje in higienskih
ukrepov.
Za zaščito pred okužbo dijaki po hodnikih in v jedilnici nosijo maske. Maske snamejo takrat, ko
sedejo za mizo in malicajo.
Dijaki upoštevajo varnostno razdaljo (sledijo talnim označbam).
Dijakom, ki imajo kronične bolezni in sodijo v rizično skupino, se svetuje obisk jedilnice v času,
ko v njej ni večjega števila dijakov. O času odhoda se dogovorijo z razrednikom.
Dijaki iz ene učne skupine, ki imajo v šoli malico, gredo na malico skupaj, v jedilnici je hkrati čim
manj različnih učnih skupin.
Določeno je največje število oseb, ki se lahko istočasno nahaja v jedilnici (lokacija Kosovelova –
40 oseb, lokacija Ljubljanska – 80 oseb, lokacija Lava – 99 oseb).
Vrata v jedilnico so v času malice ves čas odprta.
Med menjavo skupin se prostor temeljito prezrači, mize, stoli pa razkužijo.
Pladnji se po vsaki uporabi razkužijo v pomivalnem stroju.
Enosmeren dostop do izdajnega pulta je opredeljen s talnimi označbami.
Osebje, ki izdaja hrano, je zaščiteno z ustrezno masko.
Po zaključku obedovanja dijakov ponudnik šolske prehrane razkuži mize v jedilnici.
Dijaka, ki zavrača navodila, se odstrani iz jedilnice oziroma pokliče vodstvo šole ali svetovalno
službo.

Ravnateljica
Simona Črep

