
Spoštovani starši, 

 

prosimo vas, da za šolsko leto 2019/2020 oddate Prijavo na šolsko prehrano za svoje otroke 

(obrazec v prilogi). Izpolnjeno in podpisano prijavo naj učenec prinese do  torka, 11. 6. 2019.  

Cena obrokov: 
- dopoldanska malica: 0,80 €  

- kosilo: 3,10 €  

- popoldanska malica (učenci 1. in 2. razreda): 0,35 €   

 

Hkrati vas seznanjamo, da smo s strani ministrstva prejeli Priporočila za medicinsko 

indicirane diete, ki so jih pripravili specialisti pediatri. Z novim šolskim letom bomo 

Priporočila upoštevali. Priporočilom je priložen Katalog medicinsko indiciranih diet ter 

obrazec – Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki jo  podpiše zdravnik specialist. 

Ostalih želja staršev ne moremo upoštevati. 

Potrdila za diete pričakujemo do 1. septembra 2019. 

 

V primeru vprašanj nas lahko pokličete 280 28 00. 

 

Kratek povzetek Priporočila za medicinsko indicirane diete: 

 

V mesecu septembru 2019 so nam specialisti pediatri poslali Priporočila za medicinsko 

indicirane diete. Ministrstvo in šole zaznavamo vse večje število otrok z različnimi dietami, ki 

niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive posledice za otroke, predstavlja pa  tudi 

veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode (kadri, prostorske stiske). S 

strani specialistov je bil izdelan tudi Katalog medicinsko indiciranih diet. 

 

Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka  (poenoten obrazec za potrebe vzgojno-

izobraževalnih zavodov) izda specialist pediater z dodatnim znanjem iz ustreznega področja  

ali izbrani zdravnik (specialist pediater, specialist šolske medicine) na podlagi izvida 

specialista pediatra.  Starši potrdilo predložijo šoli ter šolo seznanjajo o morebitnih 

spremembah. Če medicinsko indicirana dieta ni več potrebna, specialist pediater izda obrazec 

»Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka«. 

 

Priporočila za medicinsko indicirane diete so bila obravnavana in sprejeta na Združenju za 

pediatrijo SZD 2. 2. 2018 ter  Sekciji za pediatrično pulmologijo,alergologijo in klinično 

imunologijo, Sekciji za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano ter Sekciji za primarno 

pediatrijo Združenja za pediatrijo SZD 7. 6. 2018 v Ljubljani. 

 

 

Priloga: 

1. Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka 

2. Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka 

3. Katalog medicinsko indiciranih diet 

 

   


