
 

 

 

Maribor, avgust 2019 
 
 
Spoštovani, 
 
tudi pred letošnjim šolskim letom posredujemo nekatere informacije v zvezi z 
organiziranostjo šolske prehrane in postopkom subvencioniranja, povezane z 
veljavnim zakonom o šolski prehrani in zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev. 
 
OBROKI 
V šoli organiziramo zajtrk (7.00 – 7.15), malico (9.05 – 9.20 za učence od 1. – 6. r in 
od 10.05 – 10.20 za učence od 7. – 9. r), kosilo (12.00 – 14.30/14.45) in  
popoldansko malico (15.00). Jedilnike za šolsko prehrano objavljamo mesečno na 
šolskih spletnih straneh.   
 
NAROČANJE, KORIŠČENJE TER ODJAVA ŠOLSKIH OBROKOV:  
-  Osnova za koriščenje obrokov (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica) je  
   pravilno izpolnjen in podpisan obrazec s strani staršev oz. skrbnikov 
   Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ste ga prejeli in oddali v mesecu juniju. 
   Tiste starše, ki tega niste storili, prosimo, da obrazec oddate najkasneje v 
   ponedeljek, 2. 9. 2019 v tajništvo - v nasprotnem primeru velja, da otrok 
   na prehrano ni prijavljen. 
   Prijavljeni obroki na obrazcu Prijava učenca na šolsko prehrano veljajo celotno 
   šolsko leto. Morebitne spremembe med šolskim letom javljate starši razredničarki 
   oz. v tajništvo ali pa to naredite elektronsko v z geslom dostopni evidenci obrokov 
   (odjave zajtrkov, kosila, naročila po dnevih ipd.). 
-  Koriščenje zajtrka, kosila in popoldanske malice je možno s posebnim ključkom, 
   ki ga učenec prejme v uporabo do zaključka šolanja. V primeru izgube ali 
   uničenja krijete stroške starši. 
-  Glede ključev in evidentiranja kosil še vedno velja, da v primeru pogostega 
   pozabljanja koriščenje kosila v kuhinji ne bo možno. Pozabljanje oz. neprinašanje 
   ključka ali večkratna izguba niso  sprejemljivi, motijo potek dela pri delitvi obrokov,  
   zato prosimo, da se starši z otrokom o tem pogovorite.  
-  Za učence 1. razreda evidentira obroke učitelj/ica v jutranjem varstvu (zajtrk) oz. 
   v oddelku podaljšanega bivanja (kosilo, popoldanska malica). 
-  Obroke za učenca mora odjaviti eden od staršev – telefonsko, po elektronski 
   pošti,  osebno v tajništvu oz. razredničarki ali v programu evidentiranja šolske 
   prehrane. Navodila za odjavo preko programa bodo ponovno objavljena na 
   spletni strani, glede morebitnih sprememb vas bomo sproti obveščali. 
-  Odjave so možne za naslednji dan ali izjemoma v primeru bolezni za isti dan. 
-  V primeru šole v naravi, ekskurzij ipd. odjava obrokov s strani staršev ni potrebna. 
-  Obračun prehrane in izdaja položnic bo tudi v šolskem letu 2019/20 potekala 
   za pretekli mesec (predviden rok plačila je najkasneje do 20. v mesecu).  
   



 

 

  V obračunu bodo upoštevane vse pravočasne odjave; če starši obrokov 
   oz. subvencioniranih obrokov ne boste odjavili, se bodo obračunali v 
   polni ceni po stanju prijave. Vrednost nekoriščenega neodjavljenega kosila 
   se upošteva pri obračunu kot koriščeno kosilo. 
-  O morebitni spremembi cene zajtrka, malice, kosila in popoldanske malice za 
   šolsko leto 2019/20 boste naknadno obveščeni. 
 
POSTOPEK SUBVENCIONIRANJA MALICE OZ. KOSILA: 
-  Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenc iz 
   družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
   otroškem dodatku, ne presega 553,63 €. 
-  Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci 
   Iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 
   otroškem dodatku, ne presega 376,05 €. 
- Prosimo, da starši, ki ste upravičeni do subvencije v začetku šolskega leta 
  prinesete na vpogled v tajništvo ali svetovalni delavki veljavno odločbo o otroškem 
  dodatku zaradi lažjega preverjanja upravičenosti do subvencije. 
- V primeru kakršnih koli sprememb v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane vas 
  bomo obvestili. 
 
  
 
  
Pripravila:       Ravnateljica 
Mateja Fideršek,      dr. Martina Rajšp 
tajnica VIZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


