
NAPOTKI STARŠEM BODOČIH 
PRVOŠOLČKOV



 JUTRANJE VARSTVO bo organizirano od 6.20 do 8.20
ure. Če je učenec naročen na zajtrk, pride v šolo do 
7.20.

JUTRANJE VARSTVO



 POUK se začne ob 8.25.
 Učenci malicajo ob 10.00 (20 minut).
 S poukom zaključijo ob 11.55 ali ob 12.50.

POUK



 PODALJŠANO BIVANJE bo organizirano od 12.15 do 
predvidoma 16.45.

 V času podaljšanega bivanja imajo otroci kosilo,  čas 
za sprostitev in vodene vzgojno izobraževalne 
dejavnosti. V tem času bodo lahko obiskovali tudi 
interesne dejavnosti.

PODALJŠANO BIVANJE



 Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en 
obrok dnevno. 

CENE ŠOLSKIH OBROKOV
 Zajtrk – 0.50 EUR 
 Malica – 0.80 EUR
 Kosilo – 1.80 EUR (cena za prvošolce)
 Opoldanska ali popoldanska malica – 1.00 EUR

PREHRANA



Brezplačna malica
 Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno 

izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni 
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 evrov.

 do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni 
učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen 
v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 evrov.

 Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi 
učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. 
Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za 
kosilo. 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA



 Za uveljavljanje subvencionirane prehrane ne bo 
potrebno vlagati posebne vloge, saj se bo mesečni 
dohodek ugotavljal iz veljavne odločbe o otroškem 
dodatku.

 Uveljavljanje pravice: s prvim dnem pouka. 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA



V primeru, da veljavne odločbe o otroškem dodatku ne 
boste imeli, je potrebno vložiti vlogo v mesecu avgustu.

Uveljavljanje pravice: s prvim dnem od vložitve vloge. 

SUBVENCIONIRANA PREHRANA



ŠOLSKI PREVOZI

Avtobus:  

 Smer Ura odhoda 

 

V ŠOLO 

Črnivec, Stranje 7.00 

Mekinje, Zakal, Stranje 7.00 

Črnivec, Stranje 7.50 

Mekinje, Zakal, Stranje  7.55 

 

 

 

IZ ŠOLE 

Stranje, Črnivec 13.05 

Stranje, Zakal, Mekinje 13.05 

Stranje, Črnivec pon, sre, pet – 14.00;   

tor, čet - 14.40 

Stranje, Zakal, Mekinje pon, sre, pet – 14.00;   

tor, čet - 14.40 
 



Prihodi in odhodi kombija bodo znani v prvih šolskih 
dneh, ko bodo znane potrebe po prevozih.  

ŠOLSKI PREVOZI



 Seznam z izborom učbenikov, delovnih zvezkov in 
šolskih potrebščin bo od 15. junija dostopen na naši 
spletni strani (www.os-stranje.si), posredovali ga 
bomo tudi v knjigarne v Kamniku in okolici.

 Učbenike si učenci lahko izposodijov učbeniškem 
skladu. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada šole 
je brezplačna.

 Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite sami. 

UČBENIŠKI SKLAD


