
Informacije za starše in skrbnike 

Šolska prehrana 

 

Spoštovani starši in skrbniki. 

Urejanje prijave otroka na prehrano v šolskem letu 2020/21 

V juniju 2020 ste izpolnili in v ŠSS oddali obrazec – Prijava otroka na šolsko prehrano v 

šolskem letu 2020/21.  Glede na Odločbo o otroškem dodatku, ki je veljavna v obdobju od 1. 

9. 2020 do najmanj 24. 6. 2021, bodo imeli nekateri učenci subvencionirano malico (morda tudi 

kosilo). Omenjeno prijavo na prehrano lahko starši kadarkoli in brez obrazložitve, prekličete 

za nedoločen čas. Preklic uredite v ŠSS in velja z naslednjim dnem po odjavi oziroma z dnem, 

ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogoč.  

 

Subvencioniranje obrokov:  

 Odobritev subvencije prehrane izhaja iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državne 

štipendije, zato ni potrebno oddajati vlog za subvencijo, ne šoli in ne Centru za socialno 

delo (CSD), razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku (v tem primeru 

mora vložiti vlogo za otroški dodatek na CSD). 

 Šola obračunava prehrano (subvencijo) na podlagi odobrene subvencije zabeležene v 

Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) - evidenca, ki poteka 

med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za delo, socialne 

zadeve in enake možnosti. 

 Subvencija pripada od prvega šolskega dne do konca avgusta. 

 Do polne subvencije za malico in kosilo so opravičeni vsi učenci, ki so nameščeni v 

rejniško družino in učenci, ki so prosilci za azil. 

Subvencioniranje MALICE: 

Do POLNE subvencije (v celoti brezplačna malica) so upravičeni učenci iz družin, v katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 53% 

neto povprečne plače RS. 

Subvencioniranje KOSILA: 

Do POLNE subvencije (v celoti brezplačno kosilo) so upravičeni učenci iz družin, v katerih 

povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% 

neto povprečne plače RS. 

 

V nadaljevanju vas želimo opozoriti na nekaj pomembnih informacije glede prehrane v šoli. 

V začetku šolskega leta so na dopoldansko malico prijavljeni vsi učenci. V kolikor ima vaš otrok 

zdravniško predpisano dieto za posamezen obrok prehrane, je potrebno v ŠSS oddati 

zdravniško potrdilo z  

Prijavo na kosilo je potrebno individualno urediti. Učenca 1.r, ki obiskuje jutranje varstvo lahko 

prijavite tudi na zajtrk. Za učence od 1. do 5.r, ki so vključeni v PB, šola nudi tudi popoldansko 

malico. individualna prijava učenca na popoldansko malico. 
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Urejanje dnevne prijave in odjave prehrane na šoli  

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca morajo starši ali skrbniki  pravočasno odjaviti 

obroke prehrane (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska malica). 

 

  
 

POMEMBNO: 

V primeru subvencioniranega obroka (malica, kosilo) stroške za neodjavljen obrok krijejo 

starši. 
 

Posamezni dnevni obrok se šteje pravočasno odjavljen, če je odjava: 

A) VSAJ en dan v naprej za: zajtrk, malico in popoldansko malico. 

B) Do 9h dopoldan za kosilo. 

Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. 
 

Odjavo prehrane lahko uredite na naslednje načine: 

A) Na telefonski številki odzivnika 05 3664 340 

B) Z SMS sporočilom na tel. št. 041 619 125  

C) Po e-pošti: prehrana@os-vipava.si 

V zgoraj omenjenih načinih navedite podatke o učencu: razred, datum odsotnosti-

odjava/prijava, podatki starša ali skrbnika, ki otroka odjavlja. 

D) Z e-obrazcem, ki je dostopen na spletni strani šole https://www.os-vipava.si/prehrana/odjava-solske-prehrane/ 

E) Razrednik ne ureja odjav in prijav učencev na obroke prehrane.  

F) Vsak nepravočasno odjavljen obrok prehrane se zaračuna.  

 

Za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oziroma sodelovanja pri dejavnosti, 

ki jo organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za 

izvedbo dejavnosti.  

 

Vipava, september 2020                                              Pripravila: Mojca Habič, ŠSS 
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