
ŠOLSKA PREHRANA 
 

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.  
 
V sklopu organizacije šolske prehrane nudimo učencem zajtrk, malico, kosilo in popoldansko 
malico po naslednji časovni razporeditvi: 
 

 1. – 9. 
RAZRED 

PODRUŽNICA 
I.C. KOŠAKI 

ZAJTRK 7.15 – 8.15 7.45 – 8.00 

MALICA 9.55–10.15 09.55–10.15 

KOSILO 12.00–
14.30 

11.50–13.30 

POPOLDANSKA 
MALICA 

14.00–
14.10 

14.00–14.10 

 
 
Cena posameznih obrokov: 
  

 CENA 

ZAJTRK 0,50 € 

MALICA 0,90 € 

MALO KOSILO 
(1. - 5. razreda) 

1,40 € 

VELIKO 
KOSILO 
(6. - 9. razreda) 

1,70 € 

POPOLDANSKA 
MALICA 

0,50 € 

 
 
 
Za organizacijo šolske prehrane skrbi organizatorka šolske prehrane Kaja Trlep.  
Za organizacijo dela v kuhinji skrbi vodja kuhinje Petra Žižek. 
 
Dietna prehrana 
 
Za učence, ki zaradi zdravstvenih težav potrebujejo dietno prehrano, na podlagi zdravniškega 
potrdila pripravljamo dietne obroke. 
 
 
ŠOLSKA SHEMA 
 
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen 
dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni 
izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje. 
Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov 
pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske 
navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa 
imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780


prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni 
sodobnega časa. 
Šolska shema se razdeljuje izven redne šolske prehrane, torej kot dodatek k redni šolski 
prehrani.  
 
Več o izvajanju in pomenu šolske sheme si lahko preberete na spletni strani: 
https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/ 
 
Vodja projekta: Kaja Trlep, organizatorka šolske prehrane 
 
 
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO IN UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 
 
V skladu z Zakonom o šolski prehrani se mora prijava na šolsko prehrano vložiti na obrazcu 
Prijava učenca na šolsko prehrano in oddati v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. 
 
V kolikor se starši želitite prepričati ali ste za svojega otroka opravičeni do subvencije malice,  
kosila in imate veljavno odločbo o otroškem dodatku, natančno preglejte spodnjo preglednico!  
V kolikor želite, da bo subvencija šolske prehrane upoštevana vso šolsko leto morate poskrbeti 
za veljavnost odločbe o otroškem dodatku!  
 

VELJAVNA 
ODLOČBA 
O 
OTROŠKE
M 
DODATKU 

 
SUBVENCIJA MALICE 

 
SUBVENCIJA KOSILA 

 
 
Do 382,82 
EUR 
 
 

 
MALICA JE V CELOTI 
SUBVENCIONIRANA S 
STRANI MINISTRSTVA 
- MIZŠ 
(ni potrebno ničesar 
vlagati, potrebno je 
poskrbeti za veljavnost 
odločbe o otroškem  
dodatku) 

 
KOSILO JE V CELOTI SUBVENCIONIRANO 
S STRANI MINISTRSTVA - MIZŠ 
(ni potrebno ničesar vlagati, potrebno je 
poskrbeti za veljavnost odločbe o otroškem  
dodatku) 

Do 563,60 
EUR 

 
MALICA JE V CELOTI 
SUBVENCIONIRANA S 
STRANI MINISTRSTVA 
- MIZŠ 
(ni potrebno ničesar 
vlagati, potrebno je 
poskrbeti za veljavnost 
odločbe o otroškem  
dodatku) 

 
KOSILO NI SUBVENCIONIRANO 
 

 
V primeru nejasnosti dobite dodatne informacije pri šolski  svetovalni delavki Sabini Kelc (tel. 
št. 02/ 250-43-18). 
 
PREKLIC PRIJAVE, ODJAVA IN PLAČILO PREHRANE  
Preklic prijave - Starši lahko kadarkoli, brez obrazložitve prekličete prijavo prehrane za 
nedoločen čas. Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi 
oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč. 

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/


Odjava - Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, 
ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo 
dejavnosti.  
 
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca pa ste starši tisti, ki morate odjaviti prehrano za 
svojega otroka in sicer za čas odsotnosti učenca. Odjava velja z naslednjim dnem, če je bila 
odjava prehrane podana poslovni sekretarki (tajnici) do 9.00. Odjava prehrane za nazaj ni 
mogoča.  
Kolikor starši tega ne naredite in ima otrok subvencionirano šolsko prehrano, morate sami v 
celoti poravnati stroške šolske prehrane!!! 
Preklic prijave prehrane, kakor tudi odjava prehrane se uredita pisno pri poslovni sekretarki v 
tajništvu šole, lahko pa tudi na drug pisni način po elektronski pošti, po faksu…  
 
 
OBVEZNOSTI UČENCEV IN STARŠEV  
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. staršev, da boste:  
- spoštovali pravila šolske prehrane;  

- plačali prispevek za šolsko prehrano;  

- pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane;  

- plačali polno ceno obroka, če obroka niste pravočasno odjavil;  

- šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano. 
 


