
Šolska prehrana v šolskem letu 2021/22 

Šola učencem ponuja naslednje obroke:   

- malico (cena 0,90 €)  

- kosilo (cena 2,26 €).   

  

1. PRIJAVA NA PREHRANO   

Starši svojega otroka prijavijo na prehrano na predpisanem obrazcu. Tako otrok prejema 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. PREKLIC PRIJAVE oz. SPREMEMBE  

Vse spremembe šolske prehrane glede na prvotno prijavo morajo biti pisne in oddane na tajništvu 

šole (osebno ali e-pošti (tanja.jecnik@guest.arnes.si)). Prijavo na prehrano starši lahko kadarkoli 

prekličete na obrazcu, ki ga dobite na tajništvu šole ali na spletni strani šole. Preklic velja naslednji 

dan od oddaje preklica.   

3. ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNIH OBROKOV  

• Starši morajo posamezne obroke (malico, kosilo) odjaviti najkasneje na dan odsotnosti učenca do  

  9.00 ure             

• Posamezne obroke morate starši prijaviti najkasneje do 9.00 ure. Prav tako morate do te ure 

sporočiti ponovno prejemanje obrokov, če se otrok v šolo vrne pred koncem napovedane odsotnosti.   

• Posamezne obroke odjavljate in prijavljate - na telefon 58 33 250, 58 33 256, - preko elektronske pošte 

tanja.jecnik@guest.arnes.si   

• Ko so otroci odsotni zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, za odjavo posameznega obroka poskrbi 

šola.  

• Če obroka ne boste pravočasno odjavili, ga boste plačali.  

  

 4. VODENJE EVIDENCE KOSILA   

Na šoli imamo elektronsko evidentiranje kosil.   

1. Vsak otrok je prejel identifikacijsko kartico, ki mu dnevno omogoča dostop do kosila.   

2. Izgubljeno identifikacijsko kartico lahko učenci naročijo v računovodstvu. Cena zanjo je 3,48 €.   

  

5. SUBVENCIONIRANJE PREHRANE   

SUBVENCIJA ZA MALICO   

Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 

ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 €.  

Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v 

rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi 

subvencija za kosilo.  



  

  

 SUBVENCIJA ZA KOSILO  

Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 €.  

  

Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev, lahko 

najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 


