
 
 

 

 
 
 

 

OBVESTILO ZA STARŠE: obvoz avtobusa (zapora ceste) in spremembe pri odjavi prehrane 

Spoštovani! 

Zaradi obnove državne ceste, bo od 23.01.2023 vzpostavljena popolna zapora na cesti Dole – 
Ponikva – Loče in sicer od odcepa za Srževico, pa vse do odcepa za Bobovo. Odcep za 
Srževico bo dostopen s strani Ponikve, odcep za Bobovo pa bo dostopen s strani Loč. 
Popolna zapora ceste bo trajala predvidoma do avgusta 2023. 
 
O delih so nas obvestili tako z občine Šentjur, kot izvajalec Gic gradnje d.o.o. To seveda vpliva 
na šolski prevoz. Že sedaj vas prosimo za razumevanje in prilagajanje. 
 
Skupaj z Nomagom, ki je naš prevoznik vas obveščamo, da bo od ponedeljka, 23.1.2023 
prevoz otrok iz smeri Dolga Gora potekal po naslednjem voznem redu: 
 
Avtobus v smeri Dolga Gora bo peljal po obvozu: od Osnovne šole proti Lutrju, pri 
Hrovatiču zavije proti Slatini, mimo družine Pevec Primoža, proti Ostrožno pri Ponikvi, nato 
bo zavil nazaj proti Ponikvi do odcepa pri družini Otorepec, obrnil in nato v smeri proti 
Dolgi Gori. V Dolgi Gori naredi krog tako, kot redno vozi in nato po isti poti nazaj do šole. 
 
To pomeni, da bo pot 7 km daljša in tudi da bo cca 10 minut več porabil za vožnjo v to 
smer. Učenci, ki sedaj vstopate na postajah v okviru zaprte ceste se prilagodite in vstopite 
na krajih ob novi trasi. O podrobnostih bo ta teden otroke opozoril tudi šofer. Zaradi daljše 
poti bo zjutraj pričel vožnjo 10 min prej, kar pomeni, da so otroci na postajališčih 10 min 
pred sedanjo uro. Tudi pri razvozu bo zamik 10 min pri zadnjem avtobusu (ob 15.20) 
 
Smer Srževica/Okrog ostaja nespremenjena.  
 
Prvi teden vas prosimo za strpnost, da zadeve kar najbolje prilagodimo. Če imate kakšna 
vprašanja smo vam seveda na voljo.  
 
 
PREHRANA 

Zaradi sprememb pri evidentiranju in poročanju na MIZŠ smo se odločili za način odjave, ki je 

za starše ugodnejši. Praviloma je obrok pravočasno odjavljen, če se odjavi vsaj en delovni 

dan pred odsotnostjo učenca, in sicer do 12.00. ure. V primeru bolezni po novem velja, da 

lahko tudi malico odjavite isti dan do 8.00. ure (velja za vse, ne glede na subvencijo).  

 



 
 

 

 
 
 

 

Zaradi boljše obveščenosti objavljamo tudi  navodila o prijavi in odjavi v celoti: 

 

NOVA NAVODILA ZA ODJAVO IN PRIJAVO PREHRANE ZA UČENCE 

 

ODJAVE:  

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan pred odsotnostjo 

učenca, in sicer do 12. ure.  

V primeru bolezni učenca ali drugih izrednih okoliščin se upošteva, da je posamezni obrok prehrane 

pravočasno odjavljen, če se ga odjavi isti dan do 8. ure za malico in kosilo ter do 7. ure za zajtrk.  

Če obrok ni odjavljen, šola zaračuna polno ceno obroka. Enako velja za učence, ki imajo pravico do 

subvencionirane prehrane. Odjava obrokov za nazaj ni mogoča.  

 

PRIJAVE:  

Za prijavo izrednega kosila velja enako pravilo kot do sedaj (prijava do 8. ure zjutraj za isti dan).  

Odjave ali prijave obrokov sporočite na naš e-naslov: info@ponikva.si ali po telefonu na številko:  

059 696 240. 

 

Lepo vas pozdravljam, 

 

Ponikva, 16.1.2023                                                                            Ravnateljica: Andreja Ocvirk  
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