
Spoštovani starši/skrbniki, 

oddaja prijavnice učencev na šolsko prehrano za šolsko leto 2020/2021 bo tokrat 

potekala v elektronski obliki. Pripravili smo vam nekaj osnovnih informacij glede šolske 

prehrane na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik. 

Zakon o šolski prehrani nas kot inštitucijo zavezuje, da učencem obvezno zagotavljamo 

en dnevni obrok, in sicer je to dopoldanska malica, ki naj bi jo tako prejemali vsi učenci. 

Na matični šoli učencem poleg dopoldanske malice ponujamo tudi zajtrk, kosilo in 

popoldansko malico. Na podružničnih šolah pa poleg malice ponujamo tudi kosila 

(zajtrkov in popoldanskih malic ne morete naročiti). 

1. PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 
Starši izpolnite elektronsko prijavnico na šolsko prehrano. Glede na potrebe vašega 
otroka vas prosimo, da v prijavnici poleg točnih osebnih podatkov označite, na katerega 
izmed ponujenih obrokov ga naročate. Datum, ko začne veljati vaše naročilo otroka na 
posamezni obrok, bo avtomatično prvi šolski dan v prihajajočem šolskem letu. V kolikor 
želite, da s prejemanjem določenega obroka prične kasneje, prosimo, da to datumsko 
opredelite (npr. kosilo od 7. 9. 2020). 
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. 
Na malico in kosilo lahko učenca med šolskim letom kadar koli do preklica prijavite, 
medtem ko zajtrk in popoldansko malico lahko do preklica prijavite mesečno (t.j. 
prijava začne teči s prvim dnem v novem mesecu). 
 
2. ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE 
Od malice in kosila lahko učenca med šolskim letom kadar koli do preklica odjavite, 

medtem ko zajtrk in popoldansko malico lahko do preklica odjavite mesečno (t.j. 

odjava začne teči s prvim dnem v novem mesecu). Starši, skrbniki ali druge osebe, pri 

katerih so posamezni učenci v oskrbi, morajo otroka prav tako odjaviti od šolske 

prehrane, kadar učenca ne bo v šoli in ga ponovno prijaviti, ko se vrne v šolo. 

3. NAČINI NAROČANJA OZIROMA ODJAVE PREHRANE 

Prehrano lahko naročite oziroma odjavite od 7.30 do 8.00 tekočega dne. Po tej uri 

odjava za isti dan ni več možna. Načini naročanja oz. odjave prehrane so možne osebno 

na vseh spodaj omenjenih lokacijah, po telefonu, elektronski pošti ali eAsistentu: 

Matična šola: 040/212-515 prehrana@os-fa.si 

PŠ Nevlje: 01/839-10-69 psola.nevlje@guest.arnes.si 

PŠ Mekinje: 01/839-10-78 psola.mekinje@guest.arnes.si 

PŠ Tunjice: 01/839-25-04 psola.tunjice@guest.arnes.si 

PŠ Vranja Peč: 01/831-16-71 psola.vranja-pec@guest.arnes.si 



3. PREHRANSKE POSEBNOSTI 
Na naši šoli ponujamo prehrano v skladu z veljavno zakonodajo, prehranskimi 
smernicami ter načeli zdrave prehrane in telesne dejavnosti. Na šoli deluje tudi 
Komisija za šolsko prehrano, ki ob zasedanjih debatira o vseh aktualnostih povezanih 
s šolsko prehrano, usklajuje mnenja, ideje in interese v povezavi z njo in skrbi za dobro 
povezavo z učenci, starši in zaposlenimi, saj je vključitev, izobraževanje in podpora 
vseh deležnikov ključna za uspešno izvajanje šolske prehrane. 
V okviru šolske prehrane se trudimo obroke zagotoviti tudi tistim učencem, ki imajo 
zdravstveno potrjene alergije (npr. alergija na gluten, laktozo, oreščke ...). Tudi to, 
prosimo, navedite spodaj v prijavnici.  
V kolikor vaš otrok potrebuje dietno prehrano, velja sledeče: 
Dietno prehrano pripravljamo in ponujamo izključno učencem, katerih starši prinesete 
ZDRAVNIŠKO POTRDILO otrokovega osebnega zdravnika ali specialista z navedbo 
dietne prehrane. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravimo seznam dovoljenih in 
prepovedanih živil. 
Priporočamo, da vse v zvezi z dietno prehrano za otroka uredite pred vstopom otroka 
v šolo oz. vsaj 14 dni prej, preden želite, da vaš otrok dobi prilagojeno prehrano. V 
nasprotnem primeru dietne prehrane ne moremo zagotoviti, kar pomeni, da starši za 
prehrano otroka poskrbite sami.  V primeru strogih izločitvenih diet je nujno tudi 
osebno srečanje z organizatorico šolske prehrane in vodjo kuhinje. 
Dolžnosti staršev: 
–    Starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom 
otrokovega pediatra ali specialista; 
–     za vsako novo šolsko leto prinesti novo zdravniško potrdilo; 
–     pisno javljati spremembe v izvajanju diete organizatorici šolske prehrane; 
–     dosledno sporočati odsotnost učenca, ki ima dietno prehrano; 
–     preklic diete pisno sporočiti organizatorici šolske prehrane. 
Za učence, ki imajo kakršne koli druge zadržke, ki niso zdravstvene narave (npr. ne 

uživa svinjine, zelenjave ali vegetarijanstvo), poskusimo omogočiti, da tega pri 

obroku ne dobijo (le-tega pa ne nadomeščamo z drugimi živili). 

 
4. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 
Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije šolske prehrane lahko 
najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti oz. na pristojnem centru za socialno delo. 
 
Naj še omenimo, da naša šola že nekaj let sodeluje tudi v projektu Shema šolskega 

sadja in zelenjave, ki vsem učencem poleg rednih obrokov, ki so na jedilniku, vsaj 

enkrat tedensko brezplačno ponudi določeno vrsto sadja ali zelenjave. V prihajajočem 

šolskem letu se bo temu trendu pridružila še brezplačna ponudba mleka ali mlečnih 

izdelkov, tako da bomo pristopili k še širši izvedbi projekta, ki se bo v našem primeru 

preimenoval v Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka oz. krajše Šolska shema. Za 

vsa živila, ki jih za učence brezplačno ponujamo v okviru omenjenega projekta velja, 

da so slovenskega porekla oz. še več, stremimo k temu, da so punudniki iz lokalnega 

okoliša. 

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja


Trudimo se, da v skladu s prehranskimi smernicami, potrebami in tudi željami učencev, 

pridemo naproti slehernemu uporabniku šolske prehrane. Zahvaljujemo se vam za 

sodelovanje in vam želimo predvsem veliko zdravja. 

 

Organizatorica šolske prehrane 

Mojca Praprotnik 

mojca.praprotnik@os-fa.si 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 


