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PRINAŠANJE KOSIL OD DOMA 

PRAVILNIK ZA UČENCE SREDNJE ŠOLE PRVE STOPNJE 

V pričakovanju specifičnih normativov z zadevnega področja, pričujoči pravilnik ureja 

prijave oz. odjave od koriščenja šolske menze ter določa pogoje, organizacijo in način 

prinašanja kosil od doma, v dneh ko imajo učenci popoldanski pouk. Pravilnik je s sklepom 

št.112 odobril zavodski svet dne 20. novembra 2017. 

PRAVNA PODLAGA 

Uredbe Evropskega parlamenta In Sveta 

V nadaljevanju se navajajo osnovne uredbe o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske 

zakonodaje, za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane tudi znotraj šolskega 

okolja: 

▪ Uredba (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002; 

▪ Uredba (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004; 

▪ Uredba (ES) št. 882/2004 z dne 29. aprila 2004; 

▪ Uredba (ES) št. 1169/2011 z dne 25. oktobra 2011; 

Državna zakonodaja 

▪ Zakon 283/62; 

▪ DPR 327/80; 

▪ Zakonodajni odlok 193/07; 

▪ Ministrstvo za izobraževanje: Smernice za prehrambeno vzgojo 2015; 

▪ Ministrstvo za izobraževanje: Smernice za šolsko prehrambeno vzgojo z dne 22. 9. 

2011; 

▪ Ministrstvo za zdravje: Smernice za šolsko prehrano 2010;  

▪ Zakon 287/91. 



1. ČLEN – UVODNA DOLOČILA 

Šolska prehrana je organizirana prehrana učencev v dneh, ko se v skladu s šolskim 

koledarjem izvaja popodanski pouk. 

Z naslednjimi pravili se natančneje urejajo postopki: 

▪ ki zagotavljajo evidentiranje in nadzor nad koriščenjem šolske menze oz. kosili, ki 

jih učenci prinašajo od doma; 

▪ ki urejajo čas in način prijave ali odjave k šolski menzi ter prinašanje kosil od doma; 

▪ ki določajo pravila kulturnega prehranjevanja oziroma lepega vedenja med 

obedovanjem v šoli. 

2. ČLEN - PRAVILA IN POSTOPKI ZA PRINAŠANJE HRANE OD DOMA 

Družine, ki se ne nameravajo posluževati šolske menze in se odločijo za prinašanje kosil 

od doma morajo: 

▪ pred začetkom novega šolskega leta oziroma najkasneje v prvih desetih dneh od 

začetka pouka v tajništvo predložiti prošnjo na priloženem obrazcu; 

▪ samo za tekoče šolsko leto (2017-18) je izjemoma možno predložiti prošnjo v 

poznejšem roku, ki ga določi šola; 

▪ prošnjo morajo družine obnoviti vsako šolsko leto; 

▪ odjava od šolske menze velja za celo šolsko leto: iz organizacijskih razlogov po 

vlogi prošnje za odjavo spremembe niso več možne; 

▪ družine lahko izbirajo med kosili v šolski menzi ali prinašanjem kosil od doma; 

kombinacija obeh možnosti ni izvedljiva. 

3. ČLEN - NADZORSTVO: ODGOVORNOSTI ŠOLSKEGA OSEBJA 

Učenci, ki kosijo izven šolske menze, so med obedovanjem pod nadzorstvom profesorjev. 

Med kosilom veljajo ista pravila, ki se izvajajo v šolski menzi. V nobenem primeru ne sme 

priti do zamenjave hrane med učenci, ki kosijo v šolski menze in tistimi, ki nosijo kosilo od 

doma. 

Šola lahko med uro kosila zagotavlja izključno nadzorstva profesorjev po rednem urniku, 

skladno z navedenim torej števila nadzorujočih profesorjev ne more povečati, ker bi bile v 

tem primeru delovne ure odvzete rednim šolskim dejavnostim. 

4. ČLEN – PRAVILA OBNAŠANJA UČENCEV MED KOSILOM 

Učenec/ka ima dolžnost spoštovati pravila hišnega reda in se spoštljivo vesti do odraslih in 

vrstnikov ter do šolske imovine; 

 



Dosledno morajo upoštevati naslednja pravila: 

 

▪ mirno in urejeno zasedejo svoja mesta v prostoru, ki je namenjen jedilnici; 

▪ med kosilom ne vstajajo od mize; 

▪ oddaljijo se lahko samo z učiteljevim dovoljenjem; 

▪ med jedjo se lahko pogovarjajo na umirjen in ustrezen način; 

▪ pri mizi se obnašajo kulturno, jedo mirno in tiho; 

▪ prostora, v katerem kosijo,ne mažejo; 

▪ po kosilu umirjeno vstanejo od mize, za sabo pustijo čisto in urejeno. 

5. ČLEN – ODGOVORNOST DRUŽIN 

Osnovna vzgoja o zdravi prehrani se začne v družini, kosilo, ki ga učenci prinašajo od 

doma predstavlja nadaljevanje navedene prehrambene vzgoje, za katero mora družina 

ustrezno poskrbeti. Obroki, ki jih učenci prinašajo od doma, niso podvrženi ne higienskim 

ne drugim kontrolam ali normam, ki so predvidene za pripravo obrokov hrane v šolski 

kuhinji (ES Uredbe št. 178/2004, št. 852/2004 in 882/2004). Podjetja, ki so zadolžena za 

dostavo hrane v šolske menze pa so podvržena strogim kontrolam in higienskim normam 

pri pripravi, prevozu ter ohranjanju kakovosti in higienske neoporečnosti živil ter končno pri 

serviranju obrokov, obenem morajo lastnim uporabnikom zajamčiti raznovrstno in 

uravnoteženo prehrano. V primeru doma pripravljenih obrokov se vse zgoraj navedene 

pristojnosti in odgovornosti prenesejo izključno na starše učencev. 

6. ČLEN - PRIPRAVA IN SHRANJEVANJE HRANE TER PIJAČE 

Pri pripravi in shranjevanju hrane morajo družine strogo upoštevati higiensko-sanitarne 

pogoje za pravilno uporabo alternativnega obroka za svoje otroke; obrok mora biti 

sestavljen iz hrane, ki ni hitro pokvarljiva in je ni potrebno segrevati ali hraniti v hladilniku. 

Zaradi širjenja bakterij, ki lahko povzročijo tudi hude prebavna motnje, lahko pokvarljiva 

hrana, ki ostaja v šoli pri sobni temperaturi tudi več ur dejansko izpostavlja uporabnike 

zdravju škodljivim tveganjem.  

Učenci imajo lahko živila shranjena izključno v nezlomljivi posodi. Prinašanje hrane v 

steklenih ali kovinskih posodah s sistemi za odpiranje in pokrivanje, s katerimi se otroci 

lahko urežejo ali kako drugače poškodujejo, je strogo prepovedano. 

Učencem morajo biti kosila od doma zagotovljena pred začetkom pouka, v nobenem 

primeru ni dovoljeno, da starši prinašajo otrokom kosila med poukom ali med šolskim 

urnikom. 

 

7. ČLEN – NAPOTKI ZA USTREZNO PREHRANJEVANJE 

Za otroke in mladostnike je optimalna prehrana bistveni predpogoj za zdrav telesni in 

duševni ravoj. Za obroke, ki jih učenci nosijo od doma je prav tako pomembno, da so 



uravnoteženi oz. sestavljeni iz pestrega in raznolikega izbora živil, tako da otrok lahko 

zadovolji vse svoje energijske potrebe in potrebe po vseh hranilnih snoveh. 

Kosilo od doma mora biti enakovredno tistemu, ki ga učencem nudi šolska kuhinja, 

priporočena hrana pa naj vsebuje: 

▪ obrok predjedi in obrok glavne jedi ali temu enakovreden obrok sveže in zdrave 

hrane, 

▪ obrok sveže ali kuhane zelenjave, 

▪ obrok sadja, 

▪ za pijačo lahko učenci prinašajo samo vodo, ne sokov ali drugih sladkih ali gaziranih 

pijač in napitkov (isto pravilo velja v šolski menzi). 

Skladno z zgoraj navedenim ni dovoljeno v šolo prinašati: sladkih in ali/gaziranih pijač, 

hitro pripravljene hrane (fast food), sladkih pakiranih prigrizkov (“merendine”), slanih in 

mastnih prigrizkov (čipsi in podobno).  

Obrok, ki ga pripravi družina, mora biti ustrezno shranjen v temu primernih posodah, v 

vrečki ločeno od učbenikov in zvezkov.  

Otrokom je treba zagotoviti tudi čiste prtičke, na katere lahko položijo hrano tako, da ni v 

neposrednem stiku s površino klopi/mize; pri kosilu morajo imeti serviete, plastični jedilni 

pribor in vse ostalo, kar potrebujejo pri uživanju hrane. 

Priporočljivo je spreminjati vrsto živil in redno zagotovljati vsaj porcijo sadja in/ali 

zelenjave, žitaric, in obrok zdravih beljakovin. 

Staršem priporočamo, da se za podrobnejše in natančnejše informacije in nasvete 

posvetujejo s pediatrom. 

Hrana, ki se ji moramo izogibati: 

▪ različne kreme (majoneza, kečap itd.); 

▪ hitro pokvarljiva hrana; 

▪ ocvrta in mastna hrana; 

▪ sladki napitki, gazirane pijače; 

▪ krompirček, slani ter mastni prigrizki in podobno; 

▪ hiperkaloričnii hrani; 

▪ sladkim prigrizkom (npr. piškoti, čokolade, idr). 

Posebej se naroča staršem/skrbnikom, naj svojim otrokom prepovejo v šoli vsakršno 

zamenjavo hrane, da se izognejo odgovornostim pri morebitnih okužbah ter možnim 

zdravstvenim težavam, ki jih lahko povzočijo alergije in prehranske intolerance. 



8.ČLEN - PREKLIC DOVOLJENJA ZA PRINAŠANJE KOSIL OD DOMA 

Dovoljenje za prinašanje obrokov hrane od doma izda ravnatelj šole skladno z 

razpoložljivostjo ustreznih šolskih prostorov, ki so uporabni za tovrstno storitev in z 

razpoložljivostjo zadostnega števila šolskega osebja, ki mora zagotoviti nadzor tudi nad 

tistimi učenci, ki kosijo izven šolske menze. 

V primeru neupoštevanja tega pravilnika je v ravnateljevi pristojnosti, da zadevno 

dovoljenje prekliče. 

Ob upoštevanju organizacijskih zahtev se v takem primeru lahko učencu izjemoma dovoli, 

da v nadaljevanju obeduje v šolski menzi oz. ga starši prevzamejo in pospremijo na kosilo 

izven šole, vrniti pa se mora v ustreznem času, da je lahko skladno z urnikom prisoten pri 

popoldanskem pouku. 

Pravilnik o prinašanju kosil od doma stopi v veljavo s šolskim letom 2017/18. 

 

Sklep zavodskega sveta št. 112 z dne 20. novembra 2017 
 


