PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI

Učiteljski zbor obravnaval dne, 24.08.2010.
Svet staršev obravnaval dne, 20.10.2010.

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 43/2010) (v nadaljevanju Zakon) je svet šole
Šolskega centra Škofja Loka za Srednjo šolo za lesarstvo in Srednjo šolo za strojništvo (v nadaljevanju
šola) sprejel

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
I. Prijava in subvencioniranje
1. člen

(prijava)
Starši dijaka, skrbniki in druge osebe, pri katerih so dijaki v oskrbi (v nadaljevanju starši), oddajo pisno
prijavo na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko
leto. Prijavo lahko oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavni obrazec določa Zakon.
Šola lahko s starši oz. dijakom sklene tudi pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Starši dijaka, ki se vpisuje v 1. letnik, oddajo pisno prijavo na šolsko prehrano ob vpisu.
Prijavo lahko starši kadarkoli pisno prekličejo. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.

2. člen

(subvencija)
Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci in dijaki, ki jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, ta pravica priznana.
Dijak ne more zahtevati obroka samo v višini pripadajoče subvencije. Razliko med ceno malice in
pripadajočo subvencijo (v nadaljevanju prispevek) krijejo dijaki oziroma starši.
Pravico do subvencije imajo dijaki za vsak dan prisotnosti pri pouku, na strokovnih ekskurzijah,
športnih in kulturnih dnevih ter pri obveznem delu obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti,
ki jih izvaja šola v skladu s šolskim koledarjem.
Dijak, ki zaradi bolezni ali drugih izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti
obroka, ima pravico do pripadajoče subvencije za prvi dan odsotnosti.
Pravica do subvencije ni prenosljiva.

3. člen

(dodatna subvencija)
Učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem
dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v
višini cene malice.
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;
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nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40
% cene malice.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pripada subvencija malice učencem in dijakom, ki so v
rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito, v višini cene malice.

4. člen

(dodeljevanje subvencije)
Postopek dodeljevanja subvencije določa Zakon.
Splošna subvencija pripada dijaku na podlagi prijave na malico. Če je prijava oddana pred začetkom
šolskega leta, mu pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne po
oddaji prijave.
Pravico do dodatne subvencije uveljavlja dijak oziroma njegovi starši z vlogo, ki je sestavni del
obrazca za prijavo malice.
Če je dijak že prijavljen na malico, lahko uveljavlja pravico do dodatne subvencije tudi kasneje.

II. Odjava obrokov in druge obveznosti dijakov
5. člen
(obveznosti)
S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oziroma staršev, da bo:
- spoštoval pravila šolske prehrane,
 plačal prispevek za šolsko prehrano,
 pravočasno odjavil posamezni obrok skladno s 6. členom teh pravil,
 plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
 šoli v 30 dneh sporočil vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka 25. člena Zakona.

6. člen
(odjava posameznih obrokov)
V primeru odsotnosti od pouka zaradi bolezni ali drugih vzrokov lahko starši odjavijo posamezni
obrok za dijaka. Obveznost odjave obroka lahko starši s pisnim pooblastilom, ki je del prijave na
šolsko prehrano, prenesejo tudi na dijaka.
Dijak, ki zaradi bolezni ali drugih izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti
obroka, ima pravico do subvencije za prvi dan odsotnosti.
V primeru odsotnosti zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih,
kjer sodeluje dijak v imenu šole, odjavi posamezni obrok za dijaka šola.
Obrok morajo starši ali dijak odjaviti najkasneje en delovni dan prej do 8. ure. Odjava poteka preko
aplikacije na internetu, ki je namenjena tudi za izbiro menijev. Če starši ali dijak nimajo dostopa do
interneta lahko obrok odjavijo tudi na telefonsko številko 04 506 23 15 (Srednja Šola za strojništvo) ali 04
506 23 77 (Srednja šola za lesarstvo).

7. člen
(plačevanje prispevkov)
Prispevek za šolsko prehrano v višini razlike med ceno malice in pripadajočo subvencijo plačajo starši
oz. dijak na podlagi prejete položnice. Plačilo se izvrši do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.
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III. Izbira menija prevzem obroka in nadzor nad koriščenjem
obrokov
8. člen
(izbira menija)
Šola zagotavlja dijakom najmanj mesni in brezmesni meni. Meni starši oz. dijaki izbirajo preko
internet na spletni aplikaciji najmanj za en teden v naprej. Če dijak oz. starši ne izberejo menija, je
izbran mesni meni.
Izbor menija je za dijaka zavezujoč.

9. člen
(prevzem obroka)
Dijak obroki prevzemajo v času od 8.50 do 9.35. Dijaki Srednje šole za strojništvo prevzamejo obrok v
jedilnici Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b, dijaki Srednje šole za lesarstvo pa v jedilnici na
Kidričeva 59 ali v jedilnici Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b. Dijaki Srednje šole za lesarstvo
obrok za posamezen dan prevzamejo na lokaciji, ki jo določi vodstvo šole.
V primeru športnega dne ali v drugih primerih, ko prevzem v jedilnici ni mogoč, prevzamejo obrok
skladno z navodili, ki jih za prevzem malice za ta dan določi vodstvo šole.
Upravičenci lahko prevzamejo obrok le s ključem, ki vsebuje čip. Ključ prejme dijak prvi šolski dan,
ob plačilu akontacije 5 € in je zanj odgovoren do konca šolanja v Šolskem centru Škofja Loka oz.
do odjave od šolske malice. V primeru izgube ali poškodbe ključa krije stroške izdaje novega v
skladu s cenikom, ki ga potrdi svet šole.
V primeru, da dijak ključ pozabi, ima v šolskem letu pravico izdaje največ treh potrdil, s katerimi
dvigne malico. Potrdilo izda referent za šolsko prehrano.
Ključ oz. potrdilo za prevzem malice ni prenosljiv.

10. člen
(nadzor nad koriščenjem obrokov)
V primeru, da je dijak prevzel obrok na dan, ko do subvencije ni upravičen, plača za ta dan polno ceno
malice.

IV. Ostale določbe
11. člen
(neprevzeti obroki)
Obroke, ki po koncu prevzemnega časa ostanejo neprevzeti, šola brezplačno ponudi dijakom v
času od 14.00 do 14.20.

12. člen
(skupina za prehrano)
Skupina za prehrano daje mnenja in predloge pri organizaciji šolske prehrane. Člani skupine so
predstavniki delavcev šole, staršev ter dijakov.
Šola v sodelovanju s skupino za prehrano med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva
dijakov in staršev s šolsko prehrano in izvajanje dejavnosti, s katerimi vzpodbuja kulturo
prehranjevanja.
V primeru zunanjega izvajalca šolske prehrane skupina za prehrano sodeluje pri njegovem izboru.
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Skupina za prehrano šteje 5 članov, od katerih sta dva predstavnika delavcev šole, dva predstavnika
dijakov in en predstavnik staršev. Ravnatelj imenuje skupino za prehrano do 1. oktobra vsako šolsko
leto, njen mandat pa traja do 30. septembra naslednjega leta.

13. člen
(dejavnosti, ki vplivajo na izvedbo malice)
Dijaki in vsi zaposleni morajo pravočasno, najkasneje 3 delovne dni pred dogodkom, sporočiti o vseh
dejavnostih na šoli, zaradi katerih bi se spremenilo dnevno število obrokov.

14. člen
(malica v obliki paketa)
Malica dijakom v obliki »paketa« pripada tudi v času športnih in kulturnih dni ter ekskurzij. Za
navedene dneve bodo dijaki pravočasno obveščeni o kraju in načinu prevzema malice. Skupaj z
malico bodo odgovorni učitelji prejeli tudi seznam dijakov, naročenih na malico, ki za ta dan niso
odjavili obroka.

15. člen
(seznanitev staršev in dijakov)
Šola seznani dijake in starše z organizacijo šolske prehrane, s pravili šolske prehrane, z vsebino
Zakona o šolski prehrani, z njihovimi obveznostmi iz 9. člena Zakona, o subvencioniranju ter o
načinih in postopkih uveljavljanja subvencije z objavo na svojih spletnih straneh ter z obravnavo na
razrednih urah v septembru, starše pa z obravnavo na prvih roditeljskih sestankih v šolskem letu.
Dijak oz. zakoniti zastopnik na izpisu oz. spletni aplikaciji preveri stanje prevzetih in odjavljenih
obrokov.

16. člen
(ugovor glede na prevzem in odjavo obrokov)
Dijak oz. zakoniti zastopnik lahko poda ugovor v pisni ali ustni obliki organizatorju šolske prehrane,
glede na prevzem in odjavo obrokov malice, najkasneje do petega dne v tekočem mesecu za pretekli
mesec. Po šestem dnevu v tekočem mesecu je stanje za pretekli mesec dokončno in ni možnosti
pritožb.

17. člen
(plačilo šolske malice)
Šola praviloma do desetega v tekočem mesecu izda položnice za pretekli mesec. Rok plačila je
praviloma do dvajsetega v tekočem mesecu za pretekli mesec.

18. člen
(pravna odgovornost)
V primeru, da dijak oz. zakoniti zastopnik ne poravna stroškov za šolsko malico spore rešuje Šolska
komisija za prehrano, svet zavoda in pristojno sodišče.

VI. Končne določbe
17. člen

(veljavnost pravil)
Svet šole je pravila sprejel 5. 9. 2010. Ta pravila stopijo v veljavo 1. 9. 2010.
Škofja Loka, 24. 8. 2010
Martin Pivk, direktor
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