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Na podlagi Zakona o 5olski prehrani (Uradni list RS, 5t. 3/2013, 46/t4,46/tG
zavoda 05 Milana Majcna SentjanZ na seji dne 27. 9. 2015 sprejel

-

ZOFVI-K)

je Svet

PRAVILA

o Solski prehrani
Osnovne 5ole Milana Majcna Sentjani

SPLOSNE DOLOEBE

1.

tlen

(vsebina in cilji)
S

temi pravili se v Osnovni 5oli Milana Majcna Sentjani (v nadaljevanju Sola) doloEajo postopki,

ki zagotavljajo:

-

evidentiranje, nadzor nad korlsaenjem obrokov,
dolodanje Easa in naiina odjave posameznega obroka,
pravico do subvencije za malico,
pravico do subvencije za kosilo,
ravnanje z neprevzetimi obroki,
ternadine seznaniwe udencevin stariev s pravili in pravicami do subvencioniranja
prehrane.

ORGANIZACUA SOLSKE PREHRAN

E

2.

tlen

(prijava na 5olsko prehrano)

Prijavo na Solsko prehrano oddajo star!i, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni
uaenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starii). Prijava se odda razredniku.
Pri.iava se praviloma odda v mesecu

juniju za prihodnje Solsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli

med Solskim letom.
Prijava na solsko prehrano se vloZi na obrazcu, ki ga predpiSe ministrstvo. Prijava se hrani v
ta.iniStvu do konca 5olskega leta, za katero je bila oddana.

3.
Pravila

o Solski

prehrani

ilen
Stran

1

Osnovna sola Milana Majcne SentjanZ

(Solska prehrana)
Solska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano uiencev v dneh, ko se v skladu
iolskim koledarjem izvaja pouk.

s

Solska prehrana obsega malico, zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Pri organizaciii Solske
prehrane se upo5tevajo smernice za prehran,ievanje
vzgojno-izobraievalnih zavodih
Republike
Strokovnega sveta
Slovenije za sploSno izobraievanje.

v

V

letnem delovnem nairtu !ola opredeli vzgojno-izobraievalne dejavnosti, povezane s
prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.
Na obmodju oz. na povr5ini, ki sodi v iolski prostor, ne smejo biti namesaeni prodajni avtomati
za distribucijo hrane in pijaie, lahko pa se namestijo pitniki s pitno vodo.

V Soli se namesti najmanj dva

pitnika s pitno vodo.

4.

ilen

(organizacija)
Pri nabavi iivil se posebno skrb posveti kvaliteti izbora iivil in visoko hranilnih iivil. Hrana se
pripravlja v Solski kuhinji, pri Eemer se posveda posebna skrb pripravi zdrave prehrane.

5,

Clen

(preklic prijave prehrane za nedoloEen 6as)
StarSi lahko kadarkoli, brez obrazloiitve, preklitejo prijavo prehrane za nedoloien

ias. Preklic

prijave prehrane se odda razredniku.
Prijava se lahko preklide ustno, po elektronski po5ti, po faksu ali pisno. V primeru odsotnosti
razrednika se preklic odda poslovnemu sekretarju.
Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga dolodi oseba, ki je podala
odjavo. Preklic prehrane za naza.i ni mogoE.

5.

ilen

(odjava prehrane)
Za uienca, ki je odsoten od pouka zaradi udeleibe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih
organizira Sola, odjavi Solsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolien za izvedbo dejavnosti.
Pravila

o aolski

prehrani
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V primeru bolezni ali druge odsotnosti uaenca lahko starii odjavijo prehrano za doloten ias oz.
das odsotnosti udenca. Prehrana se odjavi pri poslovnem tajniku. Starii odjavijo prehrano ustno,
po elektronski posti, po faksu ali pisno.
de je bila odjava prehrane podana poslovnemu tajniku do 8.30 ure, velja odjava z naslednjim
dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga dolodi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj
ni mogoia.

7.

6len

(zapisnik)

jo odjavijo ustno, napile oseba, ki je prejela
preklic prijave oz. odjavo Solske prehrane, zapisnik. V zapisnik se vpiSe praviloma naslednje

Ce starsi prijavo na Solsko prehrano preklidejo ali

podatke:

-

dan in uro preklica oz. od.iave,
ime in priimek osebe, ki je preklicala oz. odjavila Solsko prehrano,
za katerega udenca je bil podan preklic oz. odjava,
s katerim dnem se uiencu odjavlja prehrano,
datum in podpis osebe, ki je prejela preklic oz. odjavo.

8.

Clen

(obveznosti uiencev in stariev)
S

prijavo na Solsko prehrano nastopi dolinost udenca oz. star5ev, da bo:
spo5toval pravila Solske prehrane,
platal prispevek za 5olsko prehrano,
pravodasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili 5olske prehrane,
plafal polno ceno obroka, ie obroka ni pravoiasno odjavil,
Soli v 30 dneh sporoEil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na prehrano,

-

9. tlen
(seznanitev uEencev in starSev)
Sola seznani uEence in starie o organizaciji iolske prehrane, pravilih lolske prehrane, njihovih
obveznostih iz prej5njega Elena pravil, subvencioniranju malice oz. kosila ter o nafinu in
postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do zaietka Solskega leta. Starie in utence se do
zaietka Solskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani sole.

10, ilen

(neprevzeti obroki)

Pravila o Solski prehrani
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osnovna Sole Milana Majcna Sentjen,

Obroke, ki niso prevzeti do 10.20 ure, Sola brezplaino odstopi:
drugim uiencem

-

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v
skladu s prejsnjim odstavkom ali odstraniti.

SPREMUANJE IN NADZOR

11, ilen
(

notranje spremljanje)

5ola med Solskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva uiencev in stariev s Solsko
prehrano in z dejavnostmi, s katerimi 5ola vzpodbu.ia zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.
Zadovoljstvo uiencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo uaenci in star5i.
12, ilen

(evidentiranje in nadzor nad kori56enjem obrokov)
Dnevno evidenco o:

-

Stevilu prijavljenih uiencev,

Steviluprevzetihsubvencioniranihobrokov,
5teviluodjavljenihsubvencioniranihobrokov,
Stevilu nepravoiasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi
bolezni oziroma izrednih okoliSiin vodi oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj.
Nadzor nad korisienjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaStena oseba.
13. tlen

(strokovno spremljanje)
S strokovnim spremljanjem se vsaj enkrat letno ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi
usmeriwami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splolno izobraievanje. Strokovno
spremljanje izvajajo lnstitut Republike Slovenije za varovanje zdravja in obmotni zavodi za
zdravsweno varswo, ki jih za to pooblasti ministrswo, pristojno za zdravje.

SUBVENCIONIRANJE

5OST:

PREHRANE

14. ilen

(zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico)
Pravile

o

iolski prehrani
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lz driavnega proraduna se zagotavljajo sredswa za subvencioniranje malice in kosila za utence
iz socialno manj spodbudnega okolja.
Vrste subvencionirane prehrane:
subvencija za malico,
subvencija za kosilo.

.
.

15. ilen
(upraviienci do subvencionirane malice)

Uienci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih
dejavnostih obveznega programa, ki je v skladu s Solskim koledarjem.
Ne glede na doloibo prej5njega odstavka ima utenec pravico do subvencije za malico za prvi
dan odsotnosti, ie se zaradi bolezni oz. izrednih okoliStin ne more pravoiasno od.iaviti oz.
prevzeti obroka.
Pravica ni prenosljiva.

O upravidenosti pravice udenca v primeru iz drugega odstavka tega ilena odloda ravnatelj ali od
njega pooblaltena oseba.
16. ilen

(viiina subvencije)
Subvencija za malico je v vi5ini cene malice. Subvencija za kosilo je lahko v vi5ini cene kosila, v
viSini 70% ali 40% cene kosila. Podatke o viSini subvencije za posameznega solarja pridobi iola iz
centralne evidence udeleZencev v vzgoji in izobraievanju (CEUVIZ).
17. ilen
( upraviienost do subvencije za malico in subvencije za kosilo)

Centri za socialno delo odloEajo po Zakonu o uveljavljan.lu pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS 5t.
62/L0, 40/7L, 40/72 - ZUJF, s7h2,74lL3, s6h3,99h3, L4hs, s7/ts,91l1s,38lt6, su16l o
subvenciji za malico in subvenciji za kosilo glede na povpredni mesedni dohodek na osebo,
ugotovljenem v veljavni odloibi o otro5kem dodatku.
Pravica do sredstev za subvencijo ni prenosljiva.

18. ilen
(upraviEenci do subvencionirane 5olske prehrane)
Pravico do subvencije za Solsko prehrano imalo uaenci za:
Pravila

o aolski

prehrani
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prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s
5olskim koledarjem,
prvi dan odsotnosti, de se zaradi bolezni oziroma izrednih okoli5din ne more pravotasno
odjaviti oziroma prevzeti obroka.
za vsak dan

POSTOPEK DODEU EVANJA SUBVENCIJE
19. flen

(uveljavljanje pravice do subvencije za 5olsko prehrano)

Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni vea treba oddajati, saj
bodo vzgojno-izobraievalni zavodi upoitevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o
povprednem mesdnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odloabi o otroskem dodatku.
Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo
druiina udenca ne razpolaga z veljavno odlodbo o otro5kem dodatku.

v primeru,

de

Sola seznani uience in starse o pravici do subvencioniranja malice oziroma kosila ter o natinu in
postopku uveljavljanja subvencije, najkasne,ie do zatetka Solskega leta. Star5e in udence se do
zaaetka Solskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani 5ole.

20.

Elen

(evidence Solske prehrane)
Sola vodi evidenco prijavljenih na 5olsko prehrano, ki obsega podatke o ulencu, prijavljenim na
Solsko prehrano:

.
-

ime in priimek ter naslov,
EMSO,

naziv 5ole, razred in oddelek izobraievalnega programa,
ime in priimek ter naslov starSev,
dohodek na druZinskega tlana,
podatek o tem, ali je utenec v rejniswu oz. de je prosilec za azil, podatek o namestitvi v
dom za utence oz. v zavod za vzgojo in izobraievanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami, kadar je bila uveljavljana pravica do subvencije,
datum priznanja pravice do subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,
viSina subvencije za malico oz. subvencije za kosilo,
vrsta obrokov Solske prehrane, na katere.ie pri.iavljen,

Stevilo in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
Podatki v evidenci prijavljenih na 5olsko prehrano se hranijo 2 leti od zakljutka vsakega solskega
leta, v katerem je uienec upraviien do Solske prehrane.
Do osebnih podatkov iz prejlnjega odstavka lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblasieni
delavci 5ole, ki opravljajo dela in naloge na podrodju Solske prehrane.
Pravila o Solski

prehrani

Sfan 6

Osnovna Sole Milana Majcna SentjaoU

5ola lahko drugemu vzgojno-izobraievalnemu zavodu oz. zunanjemu izvajalcu za evidentiranje
prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih udencev.

21. ilen
(vodenje centralne evidence upraviiencev do subvencionirane Solske prehrane)

Ministrstvo, pristojno za Solstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrswo), kot upravljavec vzpostavi,
vodi, vzdrZuje in nadzoruje centralno evidenco upravidencev do subvencionirane 5olske
prehrane (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca). Centralna evidenca se poveie s
centralnim registrom prebivalstva in evidenco o otro5kem dodatku.
Oseba, ki jo dolodi ravnatelj, vnaia v centralno evidenco osebne podatke uEencev, ki so
prijavljeni na Solsko prehrano.5ota enkrat letno sporoti ministrswu statistiane in analitiene
podatke o Solski prehrani.
Podatki iz evidenc po tem ilenu se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe izvrlevanja tega
zakona in se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.Sola obdeluje
podatke iz svoje evidence in centralne evidence za namen izvajanja tega zakona, uporablja jih
tudi za namen zaradunavanja plaiila za !olsko prehrano starSem. Ministrs o za izvajanje
su bvencioniran.ia 5olske prehrane uporablja le zbirne podatke iz centralne evidence. Podatek o
statusu uaenca in nazivu 5ole lahko iz centralne evidence za namen vodenja postopkov
pridobijo tudi centri za socialno delo.
Pri izdelavi statistiinih analiz se smejo podatki uporabl.iati tako, da identiteta uiencev in star5ev

ni razvidna.
Podatki v centralni evidenci se hranijo pet let od zakljuika vsakega solskega leta, v katerem je
utenec upraviien do subvencionirane 5olske prehrane.

22. ilen

(izplatilo sredstev)
Ministrswo 6oli nakaie ustrezen znesek subvencije na podlagi naslednjih zbirnih podatkov iz
centralne evidence glede na subvencijo za malico ter subvencijo za kosilo:
- stevilo prijavljenih uiencev,
- Stevilo prevzetihsubvencioniranihobrokov,
- steviloodjavljenihsubvencioniranihobrokov,
- Stevilo nepravodasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi
bolezni oz. izrednih okoli5iin.
V centralno evidenco mora Sola za izplatilo sredstev vnesti podatke iz prejinjega odstavka
najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.

Pravila

o 5olski

prehruni

Stran
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PREHODNE IN KONCNE DOLOEBE
23. ilen
(cena malice in vi5ina subvencije za malico na dan uveljavitve Zakona o 5olski prehrani)

Z

dnem uveljaviwe Zakona o 5olski prehrani zna5a:
- cena malice 0,80 EUR,
24. Elen
(prenehanje veljavnosti)

dnem uveljaviwe teh pravil preneha veljati Pravilnik o 5olski prehrani z dne 15.7.2010, ki ga je
sprejel Svet Sole
Z

25. Elen

(pogodbena razmerja)
Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila Sola za potrebe zagotavljanja 5olske prehrane pred
uveljavitvijo teh pravil, prenehajo veljati v skladu s pogodbenimi doloiili.
26.

tlen

(veljavnost pravilnika)
Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani in oglasni deski 5ole.

5e nica Sveta zavoda

Opr. it.:
Datum:

/6+ /zurl

b.1., zofi

Pravila o Solskj prehmni
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