
ŠOLSKA PREHRANA 

 

Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano učencev v dneh, ko poteka pouk v skladu s 
šolskim koledarjem. 
 
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-
izobraževalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. 
 
Šola za vse učence organizira malico. 
 
Šola dodatno ponuja tudi: 
 

- kosilo, 
- popoldansko malico in 
- dietne obroke.  

 
Z dnem sprejema teh pravil znaša cena: 

- malice: 0,90 EUR 
- kosila:  1. – 3. razred 1,90 EUR 

4. – 5. razred 2,10 EUR 
6. – 9. razred 2,40 EUR 

- popoldanska malica: 0,70 EUR 
 

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih živi posamezni 
učenec (v nadaljevanju: starši), na podlagi: 

 potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista, 
 na osnovi predpisanega jedilnika s strani stroke. 

Za vsako šolsko leto ali spremembo zdravja učenca morajo starši predložiti novo zdravniško 
potrdilo. 

Šola lahko organizira tudi druge oblike šolske prehrane v okviru možnosti in v dogovoru s starši 
tako, da se učencu zagotovi prehrana v okviru cene prehrane in količine obroka. 

Organizacija prehrane 

Šolsko prehrano ima šola organizirano tako, da sama: 

 nabavlja živila preko javnega razpisa javnega naročanja v skladu z zakonskimi določili; 
del živil je v skladu z zakonskimi določili mogoče nabaviti pri lokalnih pridelovalcih, 

 pripravlja in razdeljuje obroke in  

 vodi ustrezne evidence. 

Poleg organizacije šolske prehrane šola izvaja tudi vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so 
povezane s prehrano. Te dejavnosti se v večini izvajajo v okviru projekta »Popestrimo šolo« in 
projekta »Zdrava šola«. 



V šolo je prepovedano prinašanje in razdeljevanje nezdravih prigrizkov (slano, sladko, sladke 
in energijske pijače …) zaradi vnosa morebitnih alergenov v šolsko okolje. 

 
Prijava/odjava na šolsko prehrano 
 
Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in se hrani do konca 
šolskega leta, za katero je bila oddana. Obrazec za prijavo šolske prehrane je na spletni strani 
šole v rubriki obrazci. 
 
Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu. 
 
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bodo: 

- spoštovali pravila šolske prehrane,  
- pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,  
- šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke. 

 
Šola s starši sklene pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene 

medsebojne pravice in obveznosti. Izda se v dveh izvodih.  

Starši lahko prekličejo prijavo na šolsko prehrano kadar koli. 

Preklic na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki se hrani do konca šolskega leta. Obrazec za 
odjavo šolske prehrane je na spletni strani šole v rubriki obrazci.  

Preklic velja z naslednjim dnem po njegovem prejemu. 

Izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo ali odjavo šolske prehrane lahko starši oddajo pri: 

 v tajništvu šole, 

 šolski svetovalni delavki ali 

 organizatorju šolske prehrane 

Odjava posameznih obrokov 
 
Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih 
in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šolsko prehrano 
razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti. 
 
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas 
oz. čas odsotnosti učenca. 

Posamezni obrok šolske prehrane odjavijo: 

 osebno v tajništvu šole, 

 po e-pošti: prehrana.osfram@gmail.com,  

 preko eAsistenta za starše 

 SMS sporočilu: 041 673 541. 

mailto:prehrana.osfram@gmail.com


Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni 
oziroma izrednih okoliščin), če se ga odjavi na dan odsotnosti učenca, in sicer do 8.00. 

Če se obrok/i odjavi/jo za določen čas, odsotnost učenca/ke pa se podaljša, je potrebno za 
podaljšanje ponovno odjaviti prehrane na enega od zgoraj omenjenih načinov. V kolikor 
podaljšana odsotnost ni javljena se smatra, da je učenec/učenka prisoten/a v šoli in nima 
odjavljene prehrane. 

 

Subvencioniranje šolske prehrane 

 Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, 
so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije: 

o do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni 
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v 
odločbi o otroškem dodatku, ne presega 553,63 eurov. 

o 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 376,05 eurov. 

Več informacij z zvezi s prehrano in subvencijami lahko najdete na spletni strani MIZŠ. 

 

Pripravil: 

Daniel Veselič 

organizator šolske prehrane OŠ Fram 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/prehrana/

