
Na osnovi 6. dlena Zakona o Solski prehrani-r (Uradni list RS, 5t. 3/zot3 in spremembe), na
predlog ravnatelja Igorja Hostnika je Svet zavoda Osnovne Sole Gabrovka - Dole na 13. seji,
dne 18. 6. zot5 sprejel

PRAVII-A SOTSXN PREHRANE
V OSNOVNT SOTT GABROVKA _ DOLE

I. UVOD

r. ilen

Ta pravila urejajo das in nadin odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki,
evidentiranje in nadzor nad kori5denjem obrokov ter nadine seznanitve udencev oziroma
star5ev.

S temi pravili se dolodi sestavo, Stevilo dlanov in mandat, skupine za prehrano iz g. odst. 5.
dlena ZSolPre-r. Ravnatelj imenuje skupino za prehrano, ki daje mnenja in predloge glede
Solske prehrane .

z. ilen
Pomen izrazov:

- star5i: star5i, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni udenci v oskrbi
- Sola: Osnovna Sole Gabrovka - Dole;
- rar.,natelj Sole: predstojnik zavoda.

I I. ORGAN IT.ACIJ A SOI-SXT PREHRANE

B. ilen

Solska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano udencev v dneh, ko se v
skladu s Solskim koledarjem izvaja pouk.

Solska prehrana obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Pri organizaciji Solske
prehrane se upoltevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraZevalnih zavodih
Strokor,nega sveta Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje.

Sola za vse udence organizira malico.

V letnem delovnem nadrtu Sola opredeli vzgojno-izobral,evalne dejavnosti, povezane s

prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.

4. ilen
(cena)

Cena malice v osnovni Soli je vrednost, po kateri Sola zagotavlja malico udencem. Ceno malice
dolodi s sklepom minister, pristojen zaizobral,evanje. Cene ostalih obrokov dolodi Sola. Cenik
sprejme svet zavoda.



5. ilen
(izvajalec Solske prehrane)

V skladu z zakonodajo Sola izvaja nabavo Zivil, pripravo Zivila, razdeljevanje obrokov, vodi
evidence, izvajavzgojno-izobraZevalne dejavnosti, povezane s prehrano in drugo.

6. ilen
(prijava na Solsko prehrano in preklic prijave)

Prijavo na Solsko prehrano oddajo star5i. Prijava se odda po poSti ali osebno v upravo Sole.
Prijavo se lahko odda tudi razredniku.

Prijava 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 predpi5e minister (priloga pravilniku), in
se hrani do konca Solskega leta, za katero je bila oddana.

Star5i lahko kadarkoli, brez obrazloZitve, preklidejo prijavo prehrane za nedoloden das na
obrazcu, ki ga predpi5e minister (priloga pravilniku). Preklic prijave prehrane se odda po
po5ti ali osebno v upravo Sole. Prijavo se lahko odda tudi razredniku.

Preklic prehrane za nedoloden das velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga
dolodi oseba, ki je podala odjavo. Preklic prehrane zanazaj ni mogod.

7. ilen
(obveznosti uiencev in star5ev)

S prijavo na Solsko prehrano nastopi dolZnost udenca oz. star5ev, da bo:
- spo5toval pravila Solske prehrane,
' pladal prispevek za Solsko prehrano,
- pravodasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili Solske prehrane,
- pladal polno ceno obroka, de obroka ni pravodasno odjavil,
- Soli v 3o dneh sporodil vsako spremembo podatkov, ki jih je podal v prijavi na

prehrano.
8. ilen

(skupina za prehrano)

Ravnatelj imenuje sedem dlansko skupino za prehrano, ki jo sestardajo:
- predstavnikstrokovnihdelavcer,,
- predstavnik starSev iz matidne 5ole,
- predstavnik starSev iz podruZnidne Sole,
- predstavnik star5ev iz rT tca,
- predstavnik udencev iz matidne Sole,
- predstavnik udencev iz podruZnidne Sole in
- zdravstveni delavec izZD Litija.

Skupina za prehrano je imenovanaza mandat dveh let.

Sola imenuje predstavnika Sole. Svet star5ev imenuje predstarmike star5ev iz podruZnidne in
matidne Sole ter r.rtca. Skupina se sestaja v dopoldanskem dasu.

elanu lahko preddasno preneha mandat na lastno Zeljo, s prenehanjem delor,rrega razmerja v
zavodu, s prenehanjem Solanja otroka na zavodu.

Ko preneha mandat dlanu skupine, ravnatelj takoj imenuje nadomestnega dlana za das do
izteka mandata.
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Skupina za prehrano opravlja naslednje naloge:
- daje ravnatelju mnenja in predloge o Solski prehrani ter
- preverja kakovost Solske prehrane in zadovoljstvo prejemnikov.

III. EAS IN NAEIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA

9. ilen

Udencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeleZbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih
organizira Sola, odjavi Solsko prehrano strokovni delavec, ki je zadolZenzaizvedbo dejavnosti
ali razrednik.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti udenca lahko stardi odjavijo prehrano za doloden das
oz. das odsotnosti udenca. Prehrana se odjavi v upravi Sole. Star5i odjavijo prehrano ustno po
telefonu (ot/ 8g 7t 242) oz. pisno po elektronski poSti (o-gabrovka.lj@guest.arnes.si), po
faksu (orl8g 7r o42) ali na naslov Gabrovka So, 1274 Gabrovka.

ee je bila odjava prehrane podana v upravo Sole do 8.oo ure, velja odjava z naslednjim dnem
po prejemu oz. z dnem, ki ga dolodi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni
mogoda.

ee star5i udenca, ki je naroden na posamezen obrok v primeru odsotnosti ne odjavijo od
obroka, le ti pladajo polno ceno neprevzetega obroka (nepravodasna odjava).

ro. ilen
(zapisnik)

de star5i prijavo na Solsko prehrano preklidejo ali jo odjavijo ustno, napi5e oseba, ki je prejela
preklic prijave oz. odjavo Solske prehrane, zapisnik.

V zapisnik se rpiSe praviloma naslednje podatke:
- dan in uro preklica oz. odjave,
- ime in priimek osebe, ki je preklicala oz. odjavila Solsko prehrano,
- za katerega udencaje bil podan preklic oz. odjava,
- s katerim dnem se udencu odjavlja prehrano,
- datum in podpis osebe, ki je prejela preklic oz. odjavo.

IV. RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

u. ilen

Obroke, ki v predvidenem dasu niso prevzeti, Sola brezpladno odstopi drugim udencem:
- zajtrki in malice, ki niso prer,zete do to. ure,
- kosila, ki niso prevzeta do t3. ure,
- popoldanske malice, ki niso prevzete.

rz. ilen
(subvencija malice in kosila)

O subvenciji malice in kosila odloda pristojni center za socialno delo.

V skladu z dolodbami pristojni center za socialno delo o udencih, ki so upravideni do
subvencije, obvesti Solo preko centralnih evidenc udeleZencev vzgoje in izobraZevanja.
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V primeru bolezni udenca, ki ima subvencionirano prehrano, ministrstvo za prvi dan, ko je
nepravodasna odjava, subvencionira tudi prehrano za ta prvi dan odjavljene odsotnosti.

ee starSi udenca, ki ima pravico do subvencionirane prehrane, v primeru odsotnosti ne
odjavijo do roka, dolodenega s temi pravili, pladajo star5i polno ceno narodenega obroka za ta
dan.

V. EVIDENTIRANJE IN NADZORNAD KORISEENJEM OBROKOV

13. ilen
(dnevna evidenca in nadzor nad kori5ieqiem obrokov)

Oseba, ki jo dolodi ravnatelj, vodi evidenco o:
- Stevilu prijavljenih udencev,
- Steviluprevzetihsubvencioniranihobrokov,
- Stevilu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
- Stevilu odjavljenih obrokov, ki niso subvencionirani,
- Stevilu nepravodasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti

zaradi bolezni oziroma izrednih okoli5din.

14. ilen
(evidenca Solske prehrane)

Sola vodi evidenco prijavljenih na Solsko prehrano, ki obsega podatke o udencu, prijar,'ljenem
na Solsko prehrano:

- ime in priimek ter naslov,
- EMSO,
- naziv 5ole, razred oziroma letnik in oddelek izobraZevalnega programa,
- ime in priimek ter naslov star5ev,
- Stevilka odlodbe, s katero je bilo odlodeno o upravidenosti do subvencije za malico

oziroma subvencije za kosilo,
- datum nastopa pravice do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo

in obdobje upravidenosti,
- vi5ina dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,
- podatek o namestiM v dom za udence oziroma v zavod za vzgojo in izobraZevanje

otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- vrsta obrokov Solske prehrane, na katere je prijarden,
- Stevilo in datum prewetih in odjavljenih obrokov.

Podatke iz pete, Seste in sedme alineje prvega odstavka tega dlena Sola pridobi iz centralne
evidence udeleZencev vzgoje in izobraZevanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za

izobraZevanje.

Do osebnih podatkov iz prvega odstavka tega dlena lahko dostopajo le s strani ravnatelja
poobla5deni delavci 5ole, ki opravljajo dela in naloge na podrodju Solske prehrane.

Podatki se v evidenci iz prvega odstavka tega dlena hranijo pet let od zakljudka vsakega
Solskega leta, v katerem je udenec upraviden do Solske prehrane.

Sola enkrat letno sporodi ministrstr.u statistidne in analitidne podatke o Solski prehrani. Pri
izdelavi statistidnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta udencev in star5ev
ni razr,'idna.
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r5. ilen
(izplaiilo sredstev za subvencionirano prehrano)

Sole zbirne podatke iz evidenc posredujejo ministrstlrr najkasneje do desetega dne v mesecu
za pretekli mesec v obliki zahtevka za izpla(ilo sredstev za subvencionirano prehrano.
Zahtevek mora glede na upravidenost do subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo
vsebovati Stevilo:

- prijavljenihudencev,
- prer,zetihsubvencioniranihobrokov,
- odjavljenihsubvencioniranihobrokov,
- nepravodasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi

bolezni oziroma izrednih okoliSdin.

VI. SPREMIJANJE IN NADZOR SOI-SKE PREHRANE

16. ilen
(spremljanje)

Sola med Solskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva udencev in star5ev s Solsko
prehrano in z dejarmostmi, s katerimi Sola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.

Spremljanje iz prej5njega dlena opravlja vodja Solske prehrane ali druga s strani ravnatelja
pooblaSdena oseba.

Zadovoljstvo udencev se preveri z anketo, ki jo izpoinijo udenci in star5i.

17, ilen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika inaja ravnatelj Sole. V primeru ugotovitve krSitev
mora ravnatelj opozoriti in zahtevati odpravo kr5itev.

vII. KONei.rB OOrOesn

18. ilen
(seznanitev)

Sola seznani udence in star5e o organizaciji Solske prehrane, pravilih Solske prehrane ter
njihovih obveznostih ob prijavi najkasneje do zadetka Solskega leta. StarSe in udence se do
zadetka Solskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani Sole.

19. ilen
(veljavnost pravil)

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju na svetu zavoda in objavi na spletni strani
ter oglasni deski 5ole. Z naslednjim dnem, ko stopi v veljavo ta pravilnik, prenehajo veljati
Pravila Solske prehrane v Osnovni Soli Gabrovka - Dole z dodatnimi pojasnili o organizaciji
Solske prehrane in subvencioniranju Solske malice ter kosila (!1. z96lzor3 z dne 5. 4. 2013).
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Opr. 5t.: 475/2ors

Datum: 18. 6. 2o1S

Ravnatelj:

フ
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