Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) je
na predlog ravnateljice Svet zavoda OŠ Cvetka Golarja sprejel

PRAVILA
o šolski prehrani OŠ Cvetka Golarja
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen

Ta pravilnik določa:






I.

natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov,
čas in način odjave posameznega obroka,
ravnanje z neprevzetimi obroki,
načine seznanitve učencev in staršev,
sestavo, število članov in mandat skupine za prehrano.

EVIDENTIRANJE, NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV
2. člen

Oseba, ki jo za to pooblasti ravnatelj, vodi dnevno evidenco o:
- številu prijavljenih učencev za posamezne obroke,
- številu prevzetih subvencioniranih obrokov,
- številu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
- število odjavljenih obrokov, ki niso subvencionirani,
- številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti
zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin.
Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja vodja šolske prehrane.

II.

ČAS IN NAČIN PRIJAVE IN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA
3. člen

Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister. Prijavo na šolsko
prehrano oddajo starši razredniku ali vodji šolske prehrane.
Na šolsko prehrano se učence praviloma prijavi prvi šolski dan v šolskem letu.
Prijava se lahko odda tudi kadarkoli v letu vodji šolske prehrane.
Obrazec s prijavo na šolsko prehrano hrani vodja šolske prehrane do konca šolskega leta,
za katero je bila oddana.
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Posamezen obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en dan prej dan in sicer
najkasneje do 8. ure.
Obrok se odjavi pri organizatorju šolske prehrane, tajnici VIZ, v šolski kuhinji ali pri
knjigovodju. Starši lahko odjavijo prehrano ustno, po elektronski pošti ali pisno prek aplikacije
na spletni strani šole. Kontakti so objavljeni na šolski spletni strani.
Če starši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka za ta
dan, vključno s subvencijo.
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih
organizira šola, odjavi šolsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo
dejavnosti.

III.

RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

4. člen
Obroke, ki niso bili prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem.
Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je razdeliti in
uporabiti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti.
IV.

NAČIN SEZNANITVE UČENCEV IN STARŠEV

5. člen
Šola seznani učence in starše z organizacijo šolske prehrane, s pravili šolske prehrane,
njihovimi obveznostmi iz 10. člena Zakona o šolski prehrani, subvencioniranju malice
oziroma kosila ter o načinu uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta
praviloma s pisnim obvestilom oz. preko oglasnih desk ali spletne strani šole

V.

SESTAVA, ŠTEVILO ČLANOV IN MANDAT SKUPINE ZA PREHRANO

6. člen
Ravnatelj lahko imenuje šest člansko skupino za prehrano, ki jo sestavljajo:







vodja šolske prehrane, ki vodi skupino za prehrano,
delavec šolske svetovalne službe,
strokovni delavec PŠ Reteče na predlog učiteljskega zbora,
strokovni delavec razredne stopnje na predlog učiteljskega zbora,
strokovni delavec predmetne stopnje na predlog učiteljskega zbora in
predstavnik staršev na predlog sveta staršev.
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Skupina za prehrano je imenovana za mandat 4 let.
Članu lahko preneha mandat:




na lastno željo,
s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu,
s prenehanjem šolanja otroka na zavodu.

Ko preneha mandat članu komisije, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega člana za čas
trajanja mandata.
VI.

P REHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o šolski prehrani z dne 30. 9. 2014.
8. člen
Pravila stopijo v veljavo naslednji dan po sprejetju na Svetu šole, uporabljati pa se začnejo
s 1. 9. 2019.
Predsednica Sveta zavoda:
Jasmina Vidovič

Številka:

007-6/2019-1

Datum:

27. 9. 2019

Pravila o šolski prehrani obravnaval:
- učiteljski zbor na pedagoški konferenci 26. 6. 2019
- učenci na razredni uri v septembru 2019
- Svet staršev na 1. seji v š. l. 2019/2020, dne 26. 9. 2019
- Svet šole na seji, dne 26. 9. 2019
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