
POTEK PREHRANE v času vzpostavitve nadomestne kuhinje 

S pričetkom rekonstrukcije šole se bo v prihodnjem tednu od 15.11. 2021 dalje pričela tudi 
rekonstrukcija kuhinje. Vzpostavili bomo nadomestno kuhinjo – vzpostavitev bo trajala okvirno 3 do 5 
tednov. V tem času bo organizirana šolska prehrana preko zunanjih ponudnikov, ki nam bodo 
dostavili šolska kosila, dopoldansko malico pa bomo zagotovili v zavodu sami. V obdobju do 
vzpostavitve nadomestne kuhinje (predvidoma do 15. 12.), zavod ne bo mogel zagotavljati zajtrka in 
popoldanske malice, zato bomo ta dva obroka v vmesnem času umaknili iz ponudbe. Vsi 
posamezniki, ki so na ta dva obroka prijavljeni, bodo odjavljeni od teh obrokov za obdobje trajanja 
vzpostavitve nadomestne kuhinje. V kolikor bi želeli spremeniti obroke, na katere naročate svojega 
otroka, lahko to storite preko obrazca Naknadna sprememba šolske prehrane, ki ga najdete na naši 
spletni strani. Izpolnjen obrazec posredujte v tajništvo šole, kjer bomo uredili vse podrobnosti 
povezane s spremembo šolske prehrane. 

Zavod bo še vedno stremel k zagotavljanju raznolike, zdrave in varne hrane. Prav tako bomo še 
vedno, v sklopu obrokov, ki jih bomo zagotavljali (dopoldanska malica in kosilo), spoštovali vse 
prehranske posebnosti posameznikov, kot smo to počeli do sedaj. 

Jedilnik bo v času vzpostavitve nadomestne kuhinje prilagojen do te mere, da bo razdelitev obrokov 
izvedljiva. To pomeni, da se bo prilagodila dopoldanska malica, ki ne bo kuhana (saj ne bomo imeli 
dostopa do kuhalnih površin), temveč bo oblikovana porcijsko za vsakega posameznika. Izvedla se bo 
neovirano, v istem časovnem okvirju, kot do sedaj. 

Kosilo nam bo zagotavljal zunanji ponudnik, ki dnevno dostavi sveže kuhana kosila, hkrati pa spoštuje 
in upošteva vse prehranske posebnosti posameznikov, ki se v zavodu pojavljajo (upoštevajo vse diete 
in interne dogovore glede prehrane posameznika). 

Delitev kosila bo prilagojena razmeram, kar pomeni, da se bo lahko rahlo spremenil tudi urnik 
razdeljevanja kosila za nekatere skupine otrok. Učenci, ki so vključeni v skupine OPB, bodo pojedli 
kosilo znotraj skupin, vsi drugi učenci pa bodo podobno kot do sedaj po razporedu  kosilo pojedli v za 
to določenih prostorih.  

Sprotne spremembe ali posebnosti bomo urejali sprotno s posamezniki ali razredi. 


