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1. EVIDENTIRANJE 
 

- Starši oddajo prijavo na šolsko prehrano praviloma v mesecu juniju za 
prihodnje šolsko leto. Prijava se odda lahko tudi kadarkoli med šolskim letom. 

- Odda se na obrazcu z vsemi zahtevanimi podatki. 
- Prijava se lahko kadarkoli prekliče. 
- S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oz. starša, da bo:  

 spoštoval pravila šolske prehrane 

 plačal prispevek za šolsko prehrano 

 pravočasno odjavil posamezni obrok 

 plačal polno ceno obroka, če obrok ni pravočasno odjavljen 

 šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov zapisanih na prijavi 
 

2. NADZOR NAD KORIŠČANJEM OBROKOV 
 

- Nadzor nad koriščenjem malic imajo razredniki, oziroma dežurni učitelji. 
- Nadzor nad koriščenjem kosila ima oseba, ki kosilo razdeljuje. 
- Nadzor nad kosili v OPB imajo učitelji OPB-ja in dežurni učitelji. 
 
3. ČAS IN NAČIN ODJAVE 

 
- Posamezen obrok se lahko odjavi. 
- Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri 

športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih odjavi šola. 
- Posamezen obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi do 8.15 ure v 

tajništvo šole (757 37 70, 041-599-005). 
 

4. PREKLIC PRIJAVE IN ODJAVA PREHRANE ZA NEDOLOČEN ČAS 
 
Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši 
lahko za stalno odjavijo vse ali posamezne obroke šolske prehrane. 
Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri: 

- razredniku, 
- šolski svetovalni delavki ali 
- v tajništvu šole. 

Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave. 
 

5. NEPREVZETI OBROKI 
 

- Neprevzete obroke bomo brezplačno razdelili drugim učencem. 
 
 

6. SEZNANITEV UČENCEV IN STARŠEV 
 

- Starše bomo seznanili s Pravili šolske prehrane na roditeljskih sestankih, 
spletnih straneh in z objavo v publikaciji. 

- Učence bomo s Pravili šolske prehrane seznanili na razrednih urah. 
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7. SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO 

 
Skupino za šolsko prehrano sestavlja 5 članov. Mandat skupine je eno šolsko 
leto. 
Skupino sestavljajo: vodja šolske prehrane, učiteljica, svetovalna delavka, 
vzgojiteljica in kuharica. 


