
IZVLEČEK IZ PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE V OŠ KOBILJE IN POGODBE o 
ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z naročilom in koriščenjem 
prehrane učenca v šolskem letu 2017/2018 in drugih  obveznostih staršev 
povezanih z dejavnostmi zavoda 
 

� Prehrana učencev je sestavni del življenja, dela učencev in šole. Šola strmi za tem, 
da bo upoštevala vse smernice prehranjevanja, ter cilje in načela vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti, povezanih s šolsko prehrano. Pri sestavljanju jedilnikov 
smo pozorni na priporočene dnevne energijske vrednosti pri posameznem obroku in 
na vsebnost alergenov v jedeh, ki jih na jedilnikih tudi označujemo. Šola med šolskim 
letom vsaj enkrat preveri tudi stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko 
prehrano in z dejavnostmi, s katerimi vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo 
prehranjevanja. 
 

� Šola pripravlja malico za vse učence, ter kosila za učence, ki se na ta obrok naročijo. 
Cena malice je 0,80 €, cena kosila za učence od 1. do 4. razreda znaša 1,90 €, za 
učence od 5. do 9. razreda pa 2,10 €. 
 

 

Prijava in odjava šolske prehrane 
� Naročnik se obvezuje, da bo posamezne obroke šolske prehrane, ki jih ne bo mogel 

prevzeti oziroma koristiti odjavil na način, da bo svojo odjavo sporočil v  pisarno 
tajništva zavoda, ali po telefonu na številko 02 579 10 06 najkasneje do 8.00 ure. Kot 
pravočasno odjavljen obrok se v skladu z internimi Pravili šolske prehrane v zavodu, 
šteje za odjavo vsaj en delovni dan prej oz. še isti dan do 8.00 ure.  

 

� Prepozno odjavljeni ali neprevzeti obroki se ne odštevajo in jih je naročnik dolžan v 
celoti poravnati.  
 

� Učenec, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti 
oziroma prevzeti obroka, obdrži pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti. 
Učenec ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, 
ki jih organizira šola, obrok odjavi šola oz. učitelj.  

 
� Pravočasno odjavljeni obroki prehrane se učencu poračunajo in odštejejo pri 

položnici za mesec v znesku, ki je določen za posamezni obrok prehrane. 
 

� Naročnik prehrane se obvezuje, da bo redno in pravočasno poravnal stroške 
naročene prehrane s položnico, ki jo prejme mesečno. V primeru, da naročnik ne bo 
sproti poravnaval obveznosti oz. stroškov šolske prehrane in se tudi po poslanem 
drugem opominu ne bo odzval, bo naročene obroke šolske prehrane lahko koristil le 
na podlagi vnaprejšnjega plačila izstavljene položnice za cel mesec oz. obdobje 
naročene prehrane. Neporavnani dolg se bo izterjal po sodni poti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subvencioniranje šolske prehrane 
� Upravičenci do subvencije za malico oz. kosilo so tisti učenci, ki jim je po zakonu, ki 

ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana in izdana veljavna 
odločba. Učenci imajo pravico do subvencije za malico oz. kosilo za vsak dan 
prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim 
koledarjem.  
 

� Učenec, ki se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti 
oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico oz. kosilo za prvi dan 
odsotnosti.  

 

� Subvencija malice pripada učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico 
in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija 
pripada v višini cene malice. 

 

� Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri 
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 
dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem 
pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. 

 

� Šola sama pridobi podatke o upravičenosti do subvencije učencev. 
Staršem/skrbnikom zato ni potrebno oddajati posebne vloge na Center za socialno 
delo, razen v primeru, da nimate veljavne odločbe o otroškem dodatku. Zato starši 
bodite pozorni na pravočasno uveljavljanje oziroma podaljšanje pravice do otroškega 
dodatka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


