Na osnovi določil 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. št. 3/2013, v nadaljnjem besedilu:
zakon) je svet šole Srednje zdravstvene šole Celje na seji dne, 6. 3. 2013 obravnaval in sprejel
PRAVILA
ŠOLSKE PREHRANE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravil šolske prehrane)
Šola s pravili šolske prehrane opredeli:









organizacijo šolske prehrane,
načine seznanitve dijakov in staršev,
prijavo na šolsko prehrano ter čas in način odjave posameznega obroka,
ceno in plačilo šolske prehrane,
subvencioniranje šolske prehrane in postopke dodeljevanja subvencij,
evidentiranje obrokov šolske prehrane in postopke evidentiranja,
nadzor nad koriščenjem obrokov,
spremljanje in nadzor.
2. člen
(upravičenci šolske prehrane)

Upravičenci do šolske prehrane so dijaki, ki se redno izobražujejo.

II. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE
3. člen
(šolska prehrana)
Šola organizira obvezno toplo ali energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico za vse
prijavljene dijake, ki se redno izobražujejo, v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim
koledarjem.
Šola organizira dietno prehrano v okviru možnosti in v okviru možnih finančnih sredstev.
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši dijakov na podlagi:
 dogovora in pisnega soglasja,
 potrdila lečečega zdravnika ali zdravnika specialista.
Za vsako šolsko leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.
Šola organizira prehrano za dijake v dneh, ko potekajo pouk in druge organizirane dejavnosti
šole, v skladu s šolskim koledarjem. Dijakom ne pripada malica v času izvedbe tistega dela
interesnih dejavnosti, ki so po izbiri dijaka.
Pri organizaciji šolske prehrane se upoštevajo Smernice za prehranjevanje in vzgojnoizobraževalne dejavnosti, ki so povezane s prehrano.

Šola opredeli dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.
Vzdrževanje reda in čistoče ter kultura obnašanja so natančneje opredeljeni v Pravilih šolskega
reda.
5. člen
(organizacija prehrane)
Šolsko prehrano organizira šola tako, da nabavo, pripravo in razdeljevanje obrokov s pogodbo
prenese na zunanjega izvajalca. Šola vodi ustrezne evidence. Sodelovanje s ponudniki ostaja
utečeno in z njimi poteka dnevna komunikacija.
Ponudnik šolske prehrane lahko spremeni način razdeljevanja obrokov.
Poleg organizacije šolske prehrane šola obvezno izvaja tudi vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
ki so povezane s prehrano.
6. člen
(skupina za prehrano)
Ravnateljica lahko imenuje skupino za prehrano, ki jo sestavljajo:
organizator šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,
šolska svetovalna delavka,
strokovni delavec na predlog učiteljskega zbora,
predstavnik dijaške skupnosti.
Skupina za prehrano je imenovana za mandat 2 let.
Članu lahko preneha mandat:
na lastno željo,
če mu preneha delovno razmerje v šoli,
če mu preneha status dijaka šole.
Ko preneha mandat članu komisije, ravnateljica takoj imenuje nadomestnega člana za čas
trajanja mandata.
7. člen
(naloge skupine za prehrano)
Naloge skupine za prehrano:
daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane,
obravnava predloge in pripombe dijakov oziroma staršev,
vsaj enkrat med šolskim letom preverja stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s šolsko
prehrano in z izvajanjem dejavnosti, s katerimi šola spodbuja kulturo prehranjevanja,
druge dogovorjene naloge.
8. člen
(prijava na šolsko prehrano in preklic prijave)
Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe (v nadaljevanju starši), pri
katerih so posamezni dijaki v oskrbi.
Starši lahko prijavijo dijaka na šolsko prehrano:

praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oziroma
kadarkoli med šolskim letom.
Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, in je dosegljiv na spletni
strani šole. Dijaki ga lahko dobijo v svetovalni službi, v mesecu juniju ga dijakom razdelijo
razredniki. Dijaki, vpisani v prvi letnik, dobijo obrazec ob vpisu. Prijavo se odda praviloma v
mesecu juniju za naslednje šolsko leto, izjemoma tudi med šolskim letom. Prijavo dijaki oddajo
v mesecu juniju razrednikom, med šolskim letom pa v svetovalni službi vsak delovni dan ali
pošljejo priporočeno po pošti. Če je prijava popolna in oddana pred začetkom šolskega leta, se
upošteva od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega delovnega dne po prejemu
popolne prijave. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana.
Šola lahko sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Prijava se lahko kadarkoli pisno prekliče. Preklic velja z naslednjim delovnim dnem po prejemu
preklica. Izjavo o preklicu lahko starši ali dijaki oddajo v svetovalni službi vsak delovni dan ali
pošljejo po pošti.

9. člen
(prijava posameznega obroka v naprej)
Izjemoma je potrebno v naprej prijaviti oziroma naročiti obrok, ko zaradi organizacije in
priprave obrokov ni druge možnosti. V primeru športnih dni, ekskurzij in ostalih dejavnosti,
povezanih s šolskim programom, ko je potrebno pripraviti obrok v naprej, morajo dijaki le-tega
naročiti.
Naročijo ga s podpisom na seznamu, ki ga za posamezno dejavnost pripravi organizator šolske
prehrane, razrednik pa ga posreduje dijakom. Če dijak s podpisom obroka ne naroči, mora na
dan dejavnosti za malico poskrbeti sam. Organizator šolske prehrane upošteva podpisane
sezname, ki jih prejme vsaj dva dni pred izvedbo dejavnosti.
Naročenih obrokov na dan dejavnosti ni mogoče pravočasno odjaviti. V tem primeru dijaki
oziroma njihovi starši poravnajo stroške nepravočasne odjave.

10. člen
(odjava obroka)
Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
Starši lahko v prijavi na šolsko prehrano podajo izjavo, da obveznost odjave obroka prenašajo
na dijaka.
Posamezni obrok za dijaka, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi na naslednje načine:
z odjavo obrokov na računalniku, ki je nameščen pri referatu za dijake, najkasneje do 10.
ure,
elektronsko preko spletnega obrazca na spletni strani šole, najkasneje do 10. ure,

osebno po telefonu na telefonsko številko 03/428 69 00 ali 03/428 69 05 med 8. in 10. uro,
Pri odjavi so obvezni podatki ime in priimek dijaka, razred in dnevi (datumi), za katere se
malica odjavlja.
Kot pravočasna odjava se upošteva odjava za isti dan do 10. ure ter za vse prihodnje dni.
Ne glede na določbo tega člena, pravočasna odjava obroka ne velja za v naprej naročene obroke
iz 9. člena tega pravilnika.
V kolikor posamezni obrok ni odjavljen, mora upravičenec plačati polno ceno obroka,
vključno s subvencijo.
Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin, ne more pravočasno odjaviti (do 10. ure
istega dne) oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan
odsotnosti.

11. člen
(neprevzeti obroki)
Obroke šolske prehrane, ki niso bili:



pravočasno odjavljeni ali
jih dijaki v predvidenem času niso prevzeli,

šola brezplačno odstopi drugim dijakom.

12. člen
(obveznosti uporabnikov šolske prehrane)
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost uporabnikov šolske prehrane, da bodo:






spoštovali pravila šolske prehrane in urnik,
šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
plačali polno ceno obroka, če ga niso odjavili,
šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov o dijaku, prijavljenem na šolsko
prehrano.
13. člen
(seznanitev dijakov in staršev)

Šola seznanja starše in dijake z organizacijo šolske prehrane na način, ki jim zagotavlja
razumljivost, pravočasnost ter dostopnost do informacij.
Šola seznani dijake in starše do začetka šolskega leta:
 z organizacijo šolske prehrane,
 s pravili šolske prehrane,
 z dolžnostmi dijakov in staršev po prijavi na šolsko prehrano,
 s subvencioniranjem malice ter
 z načinom in postopki uveljavljanja subvencij.

Šola mora obvezno obvestiti starše o vsakokratni spremembi cene subvencionirane malice, ki jo
določi minister pristojen za šolstvo.

14. člen
(način obveščanja dijakov in staršev)
Šola obvešča in seznani starše s pravili šolske prehrane:
 na roditeljskih sestankih,
 preko spletne strani,
 s pisnimi obvestili,
 preko šolske publikacije.
Razredniki seznanijo dijake šole s pravili šolske prehrane na:
 razrednih urah,
 dijaški skupnosti,
 z obvestili na oglasni deski.
Vse podrobnosti, ki niso navedene v teh pravilih in bi lahko imele finančne posledice za starše,
šola izdaja v obliki pisnih obvestil in jih praviloma skupaj s položnico pošlje na naslov plačnika.
15. člen
(lokacije)
Šola v sodelovanju z zunanjim ponudnikom organizira šolsko prehrano v prostorih šole (v šolski
jedilnici). Ob dnevih, ko imajo dijaki praktični pouk na drugih lokacijah (v bolnišnici ali domu
upokojencev), lahko koristijo dnevni topli obrok v menzah na drugih lokacijah (v menzi
bolnišnice oz. doma).
16. člen
(postopek delitve malice)
Dijakom se malica nudi v šolski jedilnici v času med 7. in 15.15 uro po posebnem razporedu oz.
urniku v času glavnih odmorov za malico. Dijaki lahko malicajo tudi pred poukom ali po
končanem dopoldanskem pouku.
Dijaki se evidentirajo z elektronskim nosilcem in prevzamejo malico pri razdelilnem pultu v
šolski jedilnici ter jo pojedo v jedilnici. Dijaki pladenj odnesejo z mize in ga odložijo na za to
predvidene vozičke, lončke za pijačo pa odvržejo v koše za odpadno embalažo.
Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole, se dijake obvesti, kdaj in kje
prevzamejo malico.
17. člen
(način plačevanja šolske prehrane in ukrepi zaradi neplačevanja)
Uporabniki so dolžni plačevati šolsko prehrano v rokih, navedenih na položnicah oziroma
obvestilih.
Šola ne bo pošiljala položnic z zneskom 0,00 evra.
Šolsko prehrano starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola pošlje, do 15. v mesecu
za pretekli mesec.

Pri neplačevanju položnic bo šola ukrepala z odjavo malice, dokler se stroški ne poravnajo.

III. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

18. člen
(upravičenci do subvencionirane malice )
Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na
malico in jim po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do
dodatne subvencije za malico. Od dneva, ko jim je ta pravica priznana, so ti dijaki upravičeni
tudi do splošne subvencije.
Pravico do subvencije za malico imajo dijaki, ki jim je subvencija odobrena, za:




vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s
šolskim koledarjem,
vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter
obveznem delu izbirnih vsebin, ki jih izvaja šola, v skladu s šolskim koledarjem,
prvi dan odsotnosti, če se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne morejo
pravočasno odjaviti (do 10. ure istega dne) oziroma prevzeti obroka.

Pravica ni prenosljiva.
19. člen
(cena subvencionirane malice)
Praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta minister s sklepom določi ceno subvencionirane
malice v srednji šoli, to je ceno, po kateri šola zagotavlja malico dijakom (v nadaljnjem
besedilu: cena malice) ter znesek subvencije za malico.

20. člen
(meja dohodkov in postopek ugotavljanja upravičenosti do subvencije za malico)
Dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku oziroma državni štipendiji, znaša:
-

do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini
cene malice;
nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v
višini 70 % cene malice;
nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v
višini 40 % cene malice.

V primeru vložitve vloge na pristojnem centru za socialno delo za priznanje pravice do
subvencije malice, se upravičenost ugotavlja na način za priznanje pravice do otroškega dodatka
oziroma državne štipendije, pri čemer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega meje
dohodkov iz prvega odstavka tega člena.

21. člen
(nastop pravice do subvencionirane prehrane)
Dijaku, ki uveljavlja pravico do dodatne subvencije za malico na pristojnem centru za socialno
delo pred začetkom šolskega leta in je bilo vlogi ugodeno, pripada subvencija od prvega
šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo.
Pravica do dodatne subvencije za malico pripada dijaku do konca šolskega leta, razen v primeru
spremembe okoliščin, ki vplivajo na upravičenost do dodatne subvencije za malico po zakonu,
ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Dijaku se za čas od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo, do
dneva ugoditve vlogi, ustrezno poračuna plačane obroke.

IV. EVIDENCE ŠOLSKE PREHRANE

22. člen
(evidence šolske prehrane)
Šola vodi evidenco prijavljenih dijakov na šolsko prehrano, ki obsega podatke:
ime in priimek ter naslov,
EMŠO,
naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa,
ime in priimek ter naslov staršev,
številka odločbe, s katero je bilo odločeno o upravičenosti do dodatne subvencije za
malico,
datum nastopa pravice do dodatne subvencije za malico in obdobje upravičenosti,
višina dodatne subvencije za malico,
podatek o namestitvi v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami,
vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen,
število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

23. člen
(dostop in posredovanje podatkov)
Šola pridobi podatke iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, ki jo vodi
ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljevanju: ministrstvo). Če navedenih podatkov ni
mogoče pridobiti iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, jih šola pridobi od
pristojnih centrov za socialno delo oziroma od dijaka oziroma staršev.
Do osebnih podatkov lahko dostopajo le s strani ravnateljice pooblaščeni strokovni delavci šole,
ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.
Šola lahko posreduje ime in priimek prijavljenih dijakov drugemu vzgojno-izobraževalnemu
zavodu oziroma zunanjemu izvajalcu za evidentiranje prevzema obrokov.
Šola enkrat letno sporoči ministrstvu statistične in analitične podatke o šolski prehrani.

24. člen
(varstvo podatkov)
Podatki iz evidenc se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe izvrševanja Zakona o šolski
prehrani in varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Šola obdeluje podatke iz svoje evidence in centralne evidence za namen:
izvajanja Zakona o šolski prehrani in
zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem.
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta dijakov in staršev
ni razvidna.
25. člen
(hranjenje podatkov)
V skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov se podatki v evidenci hranijo 5 let od
zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je dijak upravičen do šolske prehrane oz. do
subvencionirane šolske prehrane. Nato se dokumentacija komisijsko uniči.

26. člen
(zbirni podatki za izplačilo sredstev za subvencionirano prehrano)
Šola zbirne podatke iz evidenc posreduje ministrstvu najkasneje do desetega dne v mesecu za
pretekli mesec obliki zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek mora glede na upravičenost do
subvencije za malico vsebovati število:
prijavljenih dijakov,
prevzetih subvencioniranih obrokov,
odjavljenih subvencioniranih obrokov,
nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi
bolezni oziroma izrednih okoliščin.

27. člen
(evidentiranje upravičenosti in postopki evidentiranja obrokov šolske prehrane)
Evidentiranje upravičenosti, evidenco prijav in odjav posameznih obrokov, pripravo zbirnih
podatkov za MIZKŠ in druge naloge, povezane z organizacijo šolske prehrane opravlja
organizator šolske prehrane. Organizator šolske prehrane po potrebi sodeluje s šolsko
svetovalno službo, z računovodstvom in drugimi strokovnimi delavci šole, ki jih za določene
naloge zadolži in pooblasti ravnateljica šole.
Evidenco upravičencev in koriščenje obrokov v jedilnici šole šola praviloma vodi elektronsko.
Dijaki ob vključitvi v šolo prejmejo elektronski nosilec, s katerim dnevno evidentirajo prevzem
malice. Prevzem malice je praviloma mogoč le z delujočim elektronskim nosilcem.
Za dijake, ki koristijo malico na drugih lokacijah (v bolnišnici ali domu upokojencev) v času
praktičnega pouka, se evidenca vodi ročno.
Dijak je dolžan skrbeti za prejeti elektronski nosilec. Z dnem morebitnega izpisa oziroma na
zadnji dan pouka elektronski nosilec vrne šoli.

V primeru izgube ali okvare elektronskega nosilca je dijak dolžan takoj obvestiti šolo o izgubi
ali okvari in zaprositi za izdajo novega. Šola na zahtevo dijaka izda nov elektronski ključ proti
plačilu.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR
28. člen
(notranje spremljanje)
Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva dijakov in staršev s:
šolsko prehrano in
z dejavnostmi, s katerimi šola spodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

29. člen
(notranji nadzor)
Ravnateljica je dolžna:
preverjati izpolnjevanje dogovorjenih dolžnostih zunanjega izvajalca oziroma drugega
vzgojno-izobraževalnega zavoda,
zunanjega izvajalca oziroma drugi vzgojno-izobraževalni zavod pisno opozoriti na
ugotovljene kršitve in zahtevati njihovo odpravo,
pogodbo oziroma dogovor razdreti, če se kršitve kljub opozorilu ne odpravijo v roku, ki
je določen s pogodbo oziroma dogovorom.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(cena malice in višina subvencije za malico na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani)
Z dnem uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša cena malice 2,42 evra.

31. člen
(sprejem in veljavnost pravil)
Z dnem, ko pričnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati Šolska pravila, sprejeta 27. 9. 2012.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na svetu šole, uporabljati pa se začnejo s 1. 2. 2013.

Katja Pogelšek Žilavec, prof., mag. posl. ved
Ravnateljica

