
 
Ljubljana, 5. julij 2019  

DIETNA PREHRANA OTROK 

Osnovne informacije 

Dietno prehrano pripravljamo izključno otrokom, katerih starši prinesete zdravniško potrdilo – 

POTRDILO O MEDICINSKO INDICIRANI DIETI otrokovega pediatra in ali alergologa z navedbo dietne 

prehrane.  

Jedilnik izpeljujemo iz osnovnega za zdrave otroke, z dovoljenimi živili.  

V primeru strožjih izločitvenih diet si želimo tudi osebnega srečanja. 

 

• Na podlagi zdravniškega potrdila - POTRDILA O 
MEDICINSKO INDICIRANI DIETI pripravita org. 
prehrane in zdravstveno higienskega režima seznam 
dovoljenih in prepovedanih živil. 

 

• V kolikor poleg zdravniškega potrdila prinesete tudi 
navodila za prehrano, se seznam dovoljenih in 
prepovedanih živil pripravi po le teh. 

 

• V kolikor navodil za prehrano ne dostavite, 
pripravimo seznam dovoljenih in prepovedanih živil 
po navodilih za prehrano iz PK Ljubljana.   
 

• Seznam dovoljenih in prepovedanih živil prejmete 
starši v predpregled in podpis. 
 

• Po pregledu in podpisu seznama dovoljenih in 
prepovedanih živil z vaše strani (s strani staršev) 
pričnemo z izvajanjem dietne prehrane.   
 

• Za namen pravočasnosti vas prosimo, da vse v zvezi 
z dietno prehrano za otroka, uredite kakšen dan 
pred vstopom otroka v vrtec.  
 

• Za dodatne informacije sva dosegljivi org. 
zdravstveno higienskega režima in prehrane: Lidija 
Baša (lidija.basa@guest.arnest.si | 01 51 33 450) in 
Jana But (jana.but@guest.arnes.si | 01 51 33 457). 

 

  

Komu, na kak način oddati zdravniško potrdilo o dieti 

 

 

 

Če dieta ni več potrebna,  

prinesti pisno obvestilo o 

prenehanju izvajanja diete. 

!✓ 

Pisno javljati spremembe o 

izvajanju diete. 

!✓ 

ALI 
 Osebna vročitev vzgojiteljicama 

vašega otroka (i) 

Po e-pošti (sken) org. zdravstveno 

higienskega režima in prehrane na 

naslov: lidija.basa@guest.arnes.si ali 

jana.but@guest.arnes.si  

(i): Vzgojiteljica vašega otroka posreduje zdravniško potrdilo org. zdravstveno higienskega režima in prehrane. 

!✓ 

POMEBNO ZA STARŠE 

Pravočasno v vrtec dostaviti 

POTRDILO O MEDICINSKO 

INDICIRANI DIETI ZA 

OTROKA (v najkrajšem 

možnem času v primeru 

nastalih sprememb, vsaj tri 

delovne dni pred vstopom 

otroka v vrtec) 
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