
OBVESTILO STARŠEM IN ZAPOSLENIM 

OSNOVNE ŠOLE DOLENJSKE TOPLICE 

 

 

Spoštovani starši in zaposleni Osnovne šole Dolenjske Toplice, 

z letošnjim šolskim letom 2021/2022 smo organizacijo prehrane v OŠ Dolenjske Toplice prevzeli ekipa 

iz podjetja Slorest d.o.o., ki je že več kot 27 let prisotno na slovenskem trgu kot eden izmed največjih 

gostinskih podjetij, ki ponuja kakovostno, varno in okusno malico.   

Do danes nam zaupa preko 30.000 gostov dnevno in prepričani smo, da bo tudi vam naša ponudba 

okusna in predvsem zdrava. Dnevne zajtrke, malice in kosila bodo skrbno sestavljena, na podlagi naših 

izkušenj in v skladu smernic zdravega prehranjevanja, ki bodo zagotavljale okusnost, sezonskost in 

raznolikost prehrane šolarjev, zaposlenih in zunanjih obiskovalcev.  

Našo prvo šolsko restavracijo smo odprli v OŠ Spodnja Idrija in vse do danes oskrbujemo preko 25 

osnovnih in srednjih šol, vrtcev in zasebnih varstev po Sloveniji. V naši ponudbi boste našli tople in 

hladne jedi ter jedi iz ekoloških živil, ki vam bo zagotovile uravnotežene in hranilne obroke. Informacije 

o živilih ekološkega izvora in alergenih bodo objavljene v prostorih šolske jedilnice, prav tako bo na 

voljo pri vašemu organizatorju šolske prehrane.  

Naša Služba za kakovost bo tekom šolskega leta poskrbela za varnost in kvaliteto tako živil kot jedi, 

obenem pa bo neprekinjeno izvajala dodatne aktivnosti, predvsem uvajanje novih jedi in pa popestrila 

marsikateri teden z animacijami.  

Način prijave in odjave na zajtrk, malico in kosilo starši sporočijo v računovodstvo šole na telefonsko 

številko 07 3845 213 vsakodnevno do 8.00 oz. preko eAsistenta z uporabniškim imenom in geslom prav 

tako do 8.00. Pravila o šolski prehrani in podobno ostajajo nespremenjeni. Za kakršna koli dodatna 

vprašanja, predloge, zahvale ali pripombe pa se lahko obrnete na vašega organizatorja šolske in 

vrtčevske prehrane (špela.murn@os-dt.si, ariadna.agnic@os-dt.si) ali na podjetje Slorest 

(gregor.rajbar@slorest.si). 

Cenik prehrane za šolsko leto 2021/2022 je natančno opredeljen v prilogi tega dopisa.  

Prav tako še naprej zagotavljamo prehrano za zunanje uporabnike šole. V kolikor bo dovoljeno s strani 

uradnih inštitucij (v času posebnih razmer) in s strani vodstva šole, bo mogoče prevzeti prehrano v 

lastnih posodah neposredno v šolski restavraciji, pri čemer bo cena nižja. V kolikor pa Slorest organizira 

tudi dostavo prehrane na dom in pa pomivanje posod, pa se cena obroka prilagodi dodatnim zahtevam.   

Vabimo vas, da nas obiščete v šolski restavraciji in se prepričate o kakovosti in okusnosti ter vzdušju, 

kjer bomo poskrbeli, da se boste vsakič počutili dobrodošlo. Našo preostalo ponudbo pa lahko 

preverite v naših Restavracijah 123 (www.restavracija123.si).  

 

                                                                                                Ekipa Sloresta 
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CENIK PREHRANE ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

 

1. PREHRANA ŠOLARJEV 

 

1.1  MALICA:  

 1. do 9. razreda          0,90€ 
 popoldanska malica v OPB       0,60€ 

 

Za prejemnika subvencije je malica brezplačna. 

Ceno malice s sklepom določi minister, pristojen za šolstvo, praviloma pred začetkom vsakega šolskega 

leta. V ceni malice so zaračunana živila.  

 

1.2 KOSILO 

 od 1. do 3. razreda             2,20€ 
 od 4. in do 5. razreda        2,20€ 
 od 6. do 9. razreda          2,50€ 
 

Za prejemnika subvencije je kosilo brezplačno. 

Kosila se obračunavajo po dejanskem stanju za mesec nazaj. 

V ceni kosil so zaračunana živila, materialni stroški za pripravo in osebni dohodki. 

 

2. PREHRANA ZAPOSLENIH 

 malica                   1,20€ 
 kosilo                                                                   3,20€ 

 

3. PREHRANA ZUNANJI 

- dostava kosil na dom (prevoz in posoda)                   5,04€ 

 

Cene so izražene v €. V ceno je vključen 9,5 % DDV. 
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