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Obvestilo o šolski prehrani 

 

Spoštovani starši! 

Zaradi težav pri evidentiranju šolske prehrane v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 

43/2010) in Pravili šolske prehrane OŠ Antona Ingoliča, sprejetimi 21. 6. 2010 na svetu šole, vas 

ponovno seznanjamo z bistvenimi postopki prijave in odjave prehrane, ki veljajo od 2. novembra 2010. 

 

 

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok: 

- s pisnim obvestilom preko učenca, 

- po telefonu (samo na tel. št 02 80 33 135), 

- po elektronski pošti (prehrana@ingoliceva.si), 

- osebno pri knjigovodkinji v računovodstvu. 

 

 

MALICA 

Malica je pravočasno odjavljena, če jo starši oz. skrbniki odjavijo en delovni dan prej. 

Če starši/skrbniki malice zaradi izrednih okoliščin oziroma nenadne bolezni ne morejo odjaviti en 

delovni dan prej, so to dožni storiti najkasneje isti dan zjutraj do 8
10

, sicer niso upravičeni do 

subvencije malice za ta dan odsotnosti in jo morajo v celoti plačati sami. 

 

 

KOSILO 

Redna kosila so starši dolžni odjaviti en delovni dan prej, v primeru bolezni pa najkasneje isti dan 

zjutraj do 8
10

. 

Občasna kosila, popoldanske malice in zajtrke prijavijo starši en delovni dan prej za učence: 

- od 1. do 5. razreda matične šole Spodnja Polskava in podružnične šole Pragersko ter 

- od 1. do 6. razreda podružnične šole Zgornja Polskava. 

 

Učenci od 6. do 9. Razreda matične šole Spodnja Polskava in podružnične šole Pragersko se na občasna 

kosila naročajo tako, da v računovodstvu dvignejo BON za kosilo do 8
10

 zjutraj ali v času odmora za 

kosilo (12.35 do 13.00), vendar najkasneje en delovni dan prej. 

 

 

V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni otroka odjava posameznik obrokov velja do ponovne prijave. 

 

 

 

 

Spodnja Polskava, 1. 8. 2018      
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