OSNOVNA ŠOLA
PODČETRTEK

PRAVILA
ŠOLSKE PREHRANE

Podčetrtek, 11. 3. 2013

Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013) določamo pravila šolske
prehrane.

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S pravili šolske prehrane Osnovna šola Podčetrtek, Trška c. 66, 3254 Podčetrtek (v
nadaljevanju: šola) s podružnico Pristava pri Mestinju 27a, 3253 Pristava pri Mestinju(v
nadaljevanju: podružnica), opredeli natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje,
nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje
z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev in staršev.
II. EVIDENTIRANJE, NADZOR NAD KORIŠČENJEM OBROKOV
2. člen
(prijava na šolsko prehrano)
(1) Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so
posamezni učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu: starši).
(2) Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Odda se lahko tudi
kadarkoli med šolskim letom.
(3) Prijava na šolsko prehrano se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister in se hrani do
konca šolskega leta, za katero je bila oddana.
(4) Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica.
(5) Učenec se lahko prijavi na posamezni obrok (kosilo), vsaj en delovni dan prej do 10.00
ure v šolsko kuhinjo.
III. ČAS IN NAČIN ODJAVE POSAMEZNEGA OBROKA TER RAVNANJE Z
NEPREVZETIMI OBROKI
3. člen
(odjava posameznih obrokov)
(1) Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi.
(2) Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do
10.00 ure osebno ali po telefonu v šolsko kuhinjo (03 818 33 34 ali 03 818 33 63). Izjemoma
se lahko odjavi še isti dan do 8. ure zjutraj.
(3) Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih,
kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.
(4) Če posamezni obrok ni pravočasno odjavljen, se zanj plača polna cena.

4. člen
(neprevzeti obroki)
Obroke, ki v predvidenem času niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim učencem.
5. člen
(evidenca)
V šolski kuhinji na podlagi prijav in odjav vodijo natančno evidentiranje posameznih obrokov
in jih sporočajo v šolsko računovodstvo.
IV. NAČINI SEZNANITVE UČENCEV IN STARŠEV
6. člen
(seznanitev učencev in staršev)
(1) Šola seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane,
subvencioniranju malice oziroma kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije
najkasneje do začetka šolskega leta.
(2) Učenci in starši dobivajo informacije pisno in ustno.
(3) Učenci in starši so z njimi seznanjeni v pisni obliki, objavljena so v letnem delovnem
načrtu šole, v publikaciji in na šolski spletni strani.

V. KONČNE DOLOČBE
7. člen
(sprejem pravil šolske prehrane)
Pravila šolske prehrane je sprejel svet šole 11. 3. 2013.
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