
ŠOLSKA PREHRANA za šolsko leto 2022/2023  

Vsem učencem nudimo v šoli tri obroke dnevno: dopoldansko malico in kosilo ter popoldansko malico, ki je 

namenjena učencem od 1. do 5. razreda.  

  

PRIJAVA OZ. NAROČILO NA ŠOLSKO PREHRANO  

Za prijavo otroka na šolsko prehrano izpolnite obrazec prijavnica za prehrano (na šolski spletni strani).  

Oddate jo lahko razredniku, organizatorki šolske prehrane, v tajništvu ali po elektronski pošti na naslov 

solska.prehrana@guest.arnes.si.  

CENA OBROKOV  

Malica 0,90 €, kosilo 3,15 €, dietno kosilo 3,15 €, kosilo – drugo (prilagojeno) 3,35 € in popoldanska malica  

1,10 €.  

DIETNA PREHRANA  

Če učenec potrebuje dietno prehrano, starši na začetku šolskega leta priložite zdravniško potrdilo, ki ga 

posredujete organizatorki šolske prehrane, ge. Maji Stepančič (tel. št. 01 500 46 71).  

  

ZAČASNA ODJAVA OD ŠOLSKE PREHRANE  

V primeru odsotnosti učenca zanj odjavite prehrano vsaj en delovni dan prej med 7. in 9. uro zjutraj. Na ta 

način odjavljen obrok je pravočasno odjavljen obrok (Zakon o šolski prehrani, 4. odstavek 9. člena ).   

Odjava prehrane je mogoča na spletnem naslovu www.lopolis.si s svojim uporabniškim imenom in geslom  

(oz. v skrajnem primeru to sporočite po telefonu 01 500 46 71 v šolsko kuhinjo ali na e-naslov 

solska.prehrana@guest.arnes.si). Obvezno navedite tudi zadnji dan odsotnosti učenca.  

Primer:  

Pozdravljeni,  odjavljam vse obroke za (ime in priimek učenca), (razred in oddelek), od (prvi dan odsotnosti) do (zadnji 

dan odsotnosti).  Lep pozdrav,   

ime in priimek starša/skrbnika  

Če učenec pride v šolo pred ali po datumu prihoda v šolo, to obvezno vnesite v www.lopolis.si   

(ali sporočite po telefonu 01 500 46 71 v šolsko kuhinjo ali na naslov solska.prehrana@guest.arnes.si).  

  

Če ima vaš otrok dietno kosilo, njegovo odsotnost in ponovno prijavo sporočite tudi ge. Maji Stepančič na 

telefonsko številko 01 515 33 03.                                          

ODPOVED NAROČILA PREHRANE  

Če želite odpovedati prehrano, izpolnite obrazec odjava učenca od šolske prehrane (na šolski spletni 

strani). Oddate ga v tajništvo ali po elektronski pošti na e-naslov solska.prehrana@guest.arnes.si.           

    

INFORMACIJE V ZVEZI S PLAČILI PREHRANE  

Za informacije v zvezi s plačili se obrnite na tajništvo šole h ge. Maji Krasić ali po elektronski pošti 

maja.krasic@guest.arnes.si. Starše ali skrbnike prosimo, da vse finančne obveznosti do šole poravnate 

pravočasno. V nasprotnem primeru se vaš otrok ne bo mogel udeleževati nadstandardnih  

(plačljivih) dejavnosti.   
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Če potrebujete nasvet ali pomoč, se, prosim, obrnite na šolsko svetovalno službo oz. na go. Bredo 

Pungerčar (tel. št. 01 500 46 45).  

Pripombe,  mnenja  in  vprašanja  v  zvezi  s  prehrano  sprejemamo  na 

 elektronski  naslov solska.prehrana@guest.arnes.si.  

  

Maja Stepančič,                                                                                                                    Dobrila Lazović, 

organizatorka šolske prehrane                                                                                              ravnateljica                        


