
                                             ŠOLSKA PREHRANA 2018/19 
 
 
1. Pogodba o šolski prehrani 
Ponudba šolske prehrane je opisana v pogodbi, ki jo starši skrbno izpolnijo in podpišejo v dveh 
izvodih. Učenci en izvod pogodbe prinesejo do srede, 5. 9. 2018, drugi ostane staršem. 
Razredniki, v predalčke boste dobili sezname razredov in pogodbe. Preverite sezname in v kolikor 
imate nove učence, ki jih ni v seznamu, jih ročno dopišite ter zanje prevzemite prazne pogodbe pri 
Željki. 

 Starši prvošolcev bodo pogodbe v dveh izvodih izpolnili že v ponedeljek, oz., ko se bodo 
srečali z razredničarkami.  

 
1. Subvencionirana prehrana 
Center za socialno delo (CSD) odloča o upravičenosti subvencije skladno z Zakonom o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Šola pridobi podatke z Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve (MDDSZ). V primeru vsebinskih nesoglasij med pridobljenimi podatki na šoli in pričakovanji 
staršev se starši obrnejo na CSD za razlago.  
  
2. Obroki 

 Zajtrk (0,69  €), le na Golem 
 Malica (0,80 €): 

9.55–10.10 =1., 2., 6., 7., 8., 9. razred 
10.10–10.25 =3., 4., 5. razred 

 Kosilo (2,48 € =1.–5.r, 2,58 € = 6.–9.r, 3,29 € = zaposleni) 
 Popoldanska malica (0,80 €) za učence v PB 

 
3. Odjave obrokov 
Odjava obrokov za odsotne učence velja za naslednji dan, če so odjavljeni v šolski kuhinji do 10.00 
dopoldan. Starše prosimo, da napovejo tudi predvideno število odsotnih dni. V primeru učenčeve 
odsotnosti: 

- starši učencev OŠ Ig, PŠ Tomišelj in PŠ Iška vas obvezno prekličejo naročilo obrokov in jih 
zopet ponovno prijavijo v kuhinji na tel. 2802-357 ali preko e-pošte kuhinja@osig.si, 

- starši učencev PŠ Golo v kuhinji na Golem na tel. 3602-272 ali preko e-pošte 
kuhinjagolo@gmail.com, 

- preko spletnega obrazca, objavljenega na spletni strani šole (zavihek Prehrana). 
 

Po vrnitvi učenca v šolo starši ponovno prijavijo otroka na obroke v kuhinji. Prepozno odpovedani 
obroki ali sploh neodpovedani obroki se ne odštevajo, oziroma ne subvencionirajo od drugega 
dneva dalje in jih mora naročnik plačati sam. 

 
4. Kartice za kosilo 
Učenci višjih razredov in učenci, ki niso v podaljšanem bivanju in so prijavljeni na kosilo, naj se 
čimprej zglasijo pri ge. Željki Budaj Oblak (pisarna poleg DSP) za izdelavo identifikacijske kartice. Če 
imajo s seboj fotografijo, bodo kartico dobili takoj. V kolikor kartico izgubijo med letom, morajo takoj 
prinesti fotografijo, da jim izdelamo novo. Kartice dobijo učenci v četrtem razredu, zato naj jih 
razredniki napotijo k Željki. 
 
5. Položnice za prehrano in drugi stroški 
Obračun položnic pripravljamo do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Učenci dobijo položnice v 
razrede v kuverti. Nerazdeljene kuverte s položnicami še isti dan učitelji odnesejo v tajništvo, od 
koder bodo poslane na ustrezen naslov. 
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6. Organizacija obrokov: 

 V času prenove šolske kuhinje in jedilnice učenci po malico hodijo v nadomestno kuhinjo, 
ki je v telovadnici. Tja prinesejo tudi ostanke, ki jih ustrezno razvrstijo. 

V razredu (vsi učenci): 
 ostanke hrane postavijo v posebno posodico z ostanki ali na del skupnega pladnja, 
 hrano, ki je ostala nedotaknjena, pustijo na skupnem pladnju (ločeno od ostankov), 
 uporabljeno embalažo sokov sploščijo in zložijo v priloženo škatlo embalaže, folijo 

kartonske embalaže odstranijo in položijo k ostali embalaži, jogurtove lončke zložijo v 
priloženo embalažo, 

 uporabljene prtičke odvržejo v koš za biološke odpadke (nameščen je v učilnici), 
 svoj del klopi za seboj počistijo.  

V jedilnici (dežurni): 
Po končani malici dežurni učenec prinese »razredni pladenj« v jedilnico in preloži že razvrščene 
odpadke v za to namenjeno posodo. Pri tem uporablja žlico oz. lopatko ali rokavice. Pri delu mu 
pomagata dežurna učiteljica in kuharica. Po končanem razvrščanju odpadkov si učenci umijejo roke. 
 

 Kosila se strežejo v času prenove šolske kuhinje v nadomestni jedilnici, ki je v telovadnici. 
Pri tem velja enak hišni red in pravila obnašanja, ki veljajo v šolski jedilnici: 
-do razdelilnega pulta učenci ne tečejo, 
-pred uživanjem hrane si umijejo roke,  
-v vrsti za sprejem kosila se učenci ne prerivajo, 
-torbe učenci odložijo ob kraj pri tribunah, 
-ko prevzamejo obrok se mirno usedejo, ga v miru in brez kričanja zaužijejo, ter pospravijo za 
seboj (odnesejo pladenj na odlagalni voziček), 
-učiteljico PB počakajo na dogovorjenem mestu. 
-učenci, ki nimajo kosila, nimajo vstopa v jedilnico, 
-vsak gre lahko samo 1x po »repete« in se pri tem postavi na konec vrste. 
 

 Popoldansko malico prevzame učitelj skupine PB pred odhodom v učilnico. Popoldansko 
malico razdeli učitelj PB ob 14.30 uri v razredu.  

 
7. Šolska shema 
Letos bomo poleg sadja in zelenjave, ki smo ga delili ob sredah, zopet delili tudi mleko. Mleko ali 
mlečne izdelke bomo delili vsak drugi ponedeljek poleg malice, sadje in zelenjavo pa vsako sredo. 
 
8. Dan slovenske hrane, slovenski tradicionalni zajtrk, tretji petek v novembru. 
Projekt bomo letos izvedli v petek, 16. 11. 2018. V ta namen bomo izvajali različne aktivnosti in 
spremljevalne dejavnosti. 
 
Ig, 24. 8. 2018         Tanja Crepulja Bićanić,  

Vodja šolske prehrane 
 
℮: vodja.prehrane@osig.si 
℮: tanja.crepulja-bicanic@osig.si 
 
℮: kuhinja@osig.si (direktni naslov za 
stik s kuhinjo-odjave/prijave 
obrokov) 
℮: prehrana@osig.si (obračun 
prehrane, Željka Budaj Oblak) 
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