
ŠOLSKA PREHRANA 

OBVESTILO ZA STARŠE 

 

Šola učencem ponuja naslednje obroke: 

- dopoldansko malico (cena 0,90 €), 

- kosilo (cena 2,15 € za učence od 1. do 4. razreda in 2,35 € za učence od 5. do 

9. razreda). 

 

1. PRIJAVA NA PREHRANO 

Starši svojega otroka prijavijo na prehrano za naslednje šolsko leto na predpisanem 

obrazcu praviloma v mesecu juniju. Tako otrok prejme šolsko prehrano od prvega dne 

novega šolskega leta. Prijavo lahko starši oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. V 

tem primeru otrok prejema šolsko prehrano naslednji dan od oddaje prijave. 

2. PREKLC PRIJAVE OZ. SPREMEMBE 

Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane. Preklic prijave prehrane se odda 

pisno pri organizatorici šolske prehrane. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po 

prejemu oz. z dnem, ki ga določi starš, ki je podal odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni 

mogoč. 

3. ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNIH OBROKOV 

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za čas 

odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pisno ali ustno pri tajnici. V primeru odsotnosti 

tajnice starši odjavijo prehrano pri organizatorki šolske prehrane. Če je bila odjava 

podana do 8.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi 

oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 

Ko so učenci odsotni zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, za odjavo posameznega 

obroka poskrbi strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 

4. SUBVENCIONIRANJE PREHRANE 

MALICA 

Subvencija v višini cene malice pripada učencem, ki se redno izobražujejo, ki so 

prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, 

ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 591,22 €. 

KOSILO 

Subvencija v višini kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, ki so prijavljeni na 

kosilo, pri katerih povprečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku, ne presega 401,58 €. 

 


