
Na podlagi 6. dlena Zakona o Solski prehrani (Ur.L.RS,5t. 3/2013)je Svet zavoda OS Vid na dopisni seji

dne 19.8.2013 sprejel

PRAVILA SOSXE PREHRANE OSNOVNE 5OIT VIi

1. dlen
(namen)

Pravila Solske prehrane Osnovne Sole Vid (v nadaljnjem besedilu: Pravila Solske prehrane)dolodajo:
- organizacijo Solske prehrane,
- natandnejSe postopke evidentiranja in nadzora nad koriSdenjem obrokov,
- das in nadin odjave posameznega obroka,
- ravnanje z neprevzetimi obroki,
- pladevanje 5olske prehrane in

- nadin seznanitve udencev in starSev z organizacijo 5olske prehrane.

ORGANIZACIJA SOLSKE PREHRANE

2. dlen
(5olska prehrana)

Solska prehrana po teh pravilih pomeni organizirano prehrano udencev v dneh, ko se v skladu s

Solskim koledarjem izvajajo pouk ali druge organizirane Solske dejavnosti.

Solska prehrana obsega obvezno malico za vse udence terv obsegu dodatne ponudbe zajtrk, kosilo

in popoldansko malico.

2.a dlen
(dietna prehrana)

5ola organizira dietno prehrano v okviru svojih moZnosti in v okviru razpoloZljivih finandnih sredstev.

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starSi udencev na podlagi potrdila lededega zdravnika alizdravnika

specialista. Za vsako Solsko leto morajo starSi predloiiti novo zdravniSko potrdilo. Dietna prehrana je

na voljo le v okviru dietnega jedilnika, ki je potrjen s strani nutricistidne stroke.

2.b dlen
(organizacija prehrane)

Pri organizaciji Solske prehrane se upo5tevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraievalnih

zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splo5no izobraZevanje.

V letnem delovnem nadrtu Sola opredeli:
- vzgojno-izobraZevalne dejavnosti, povezane s prehrano,
- dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja



- prostor, doloden za Solsko prehrano
- razpored in nadin razdeljevanja obrokov.

3. dlen
(nabava Zivil)

Nabava Zivilse izvedevskladu s postopkijavnega narodanja. Priizvedbi postopka javnega narodanja

se tehnidni pogoji in merila zaizbor dobavitelja dolodijo tako, da se zagotovidobava kakovostne

hrane in visoko hranilnih Zivil. Podrobne pogoje za sodelovanje ponudnikov v postopku javnega

narodanja in merila zaizbor dobavitelja dolodistrokovna komisija za izvedbo javnega narodila, kise

imenuje v skladu z dolodili veljavne zakonodaje s podrodja javnega narodanja.

3.a dlen
(priprava hrane in pomod pri razdeljevanju)

Hrana se pripravlja v Solski kuhinji. Zaposleni, ki sodelujejo pri izvedbi Solske prehrane, morajo

posebno skrb posvedati pripravi zdrave prehrane.

Deiurni udenciv dasu obrokov pomagajo pri organizaciji Solske prehrane, in sicer:
- pri prevzemu in razdeljevanju malice,
- pospravljanju in lodevanju odpadkov po kondanih obrokih ter
- pri zbiranju distih malic.

4. dlen
(prijava na Solsko prehrano)

Prijavo na Solsko prehrano oddajo starii. Prijava se odda razredniku ali poslovnemu sekretarju.

Narodnik Solske prehrane so star5i oziroma zakoniti zastopniki.

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, kije priloga teh pravil. Prijava se hrani pri

organizatorju Solske prehrane do konca Solskega leta, za katero je bila oddana.

EVIDENTIRANJE IN NADZOR NAD KORISEENJEM OBROKOV

6. dlen
(vodenje evidenc)

Vodja Solske prehrane vodidnevno evidenco prijav in odjav na 5olsko prehrano. Evidenca obsega:
- Stevilo prijav,
- 5tevilo odjav,
- Stevi lo prevzetih su bvencionira n i h obrokov,



- 5tevi lo odjavljenih subvencionira n i h obrokov,
- Stevilo nepravodasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni

oziroma izrednih okoliSdin.

Razrednik in poslovna sekretarka, kisprejmeta obvestilo o odjavi /prilavi posameznih obrokov,

morata le-tega nemudoma posredovati vodji Solske prehrane. Navedeni podatki morajo vsebovati

priimek in ime udenca ter razred, ki ga obiskuje, dan odjave posameznega obroka in dan prijave

posameznega obroka.

Vodja Solske prehrane mora do 5. dne v mesecu v radunovodstvo posredovati podatke o Stevilu

prijavljenih udencev, o 5tevilu prevzetih subvencioniranih obrokov, o Stevilu odjavljenih

subvencioniranih obrokov ter o Stevilu nepravodasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi

dan odsotnosti udenca zaradi bolezni oz. izrednih okoliSdin za minuli mesec.

7. dlen
(identifikacija udencev in nadzor)

Udenci so se pri kosilu dolZni identificirati z ustreznim kartondkom, kiga dobijo ob prijavi na kosila

mesedno pri organizatorici Solske prehrane.

Evidentiranje in nadzor nad koriSdenjem obrokovopravlja oseba, kijo za to pooblasti ravnatelj.

8. dlen
( preverja nje zadovo ljstva )

Sola med Solskim letom vsajenkrat preveristopnjo zadovoljstva udencev in star5ev s 5olsko prehrano

in z dejavnostmi, s katerimi 5ola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Zadovoljstvo udencev se preveriz anketo, kijo izpolnijo udenci in starSi. Rezultat ankete se predstavi

na seji Sveta starSev in na seji Sveta 5ole.

ODJAVA POSAM EZN EGA OBROKA

9. dlen

(postopek odjave in prijave obroka)

Posamezni obrok za odsotnega udenca morajo starSi odjaviti en delovni dan prejdo 9. ure zjutraj.

Ob vrnitvi udenca v Solo so starSidolZniotroka ponovno prijaviti na prehrano.

Odjave in ponovne prijave zaradi odsotnosti udenca sprejema organizator 5olske prehrane na

telefonsko Stevilko Ot/256 61 81 ali tajniStvo Sole 01/256 61.61., po spletu:

ku h inja.osvic@guest.a rnes.si.

Udencu, kije odsoten od pouka zaradi udeleZbe oziroma sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira

5ola, odjavi Solsko prehrano razrednik.



RAVNANJE Z NEPREVZETIMI OBROKI

10. dlen
(ravnanje z neprevzetimi obroki)

Neprevzete obroke Sola v dasu malice brezpladno razdeli drugim udencem. Udenec, ki vzame

dodatno malico, je le-to dolZan pojesti v jedilnici.

Po 1"5. uri se lahko 5e neporabljene neprevzete obroke lahko razdeli humanitarnim organizacijam.

PLAEILO 5OISTT PREH RANE

11. dlen
(nadin plaievanja)

Solska prehrana se obradunava in pladuje po ceniku. Za Solsko prehrano Sola izstavi star5em radun.

Pladevanje Solske prehrane poteka po poloZnici, ki jo Sola po5lje star5em do 10. dne v mesecu.

Starii so dolZni redno pladevati prehrano. de starsi niso pladali prispevka za Solsko prehrano se

starSem vrodi opomin.

5ola poilje dolZniku opomin za nepladano prehrano 20. dan po zapadlosti raduna.

de prispevek za 5olsko prehrano ni pladan po dveh izstavljenih opominih, Sola uvede postopek

izvr5be. StroSke opominov in postopka izvr5be Sola zaraduna dolZniku/narodniku.

Cena prvega opomina znaSa 0,60 €, cena drugega opomina pa 0,80 €. StroSki izvrSbe se zaradunajo

po veljavni odvetniSki tarifi in sodnih ter drugih taksah.

Za re5evanje morebitnih nesporazumov priobradunavanju 5tevila in viSine pladila sta pristojna:

- organizator iolske prehrane,

- radunovodjaoziromaknjigovodja.

5ola udencu ponovno zagotovi prejemanje Solske prehrane z izjemo malice ob predloZitvi potrdila o

pladilu zaostalih obveznosti.

SUBVENCIONIRANJE SOLSKE PREHRANE

12. dlen
(izvedba subvencioniranja)

Subvencioniranje Solske prehrane je urejeno po zakonu, ki ureja Solsko prehrano.



SEZNANITEV UEENCEV IN STARSEV Z ORGANIZACIJO SOLSKE PREHRANE

1-3. dlen
(obve5danje)

Sola seznani udence in starSe o organizaciji 5olske prehrane (pravila Solske prehrane, obveznostih

udencev in stariev, subvencioniranju malice oziroma kosila ter o nadinu in postopku uveljavljanja

subvencije) najkasneje do zadetka 5olskega leta. Seznani jih prek Solske spletne strani, dodatno pa

lahko tudi z neposrednim dopisom ali v Solski publikaciji. Sola mora star5e obvestiti o vsakokratni

spremembi cene obrokov"

Med Solskim letom Sola seznanja udence in starSe o organizaciji 5olske prehrane tudi na roditeljskih

sestanki in sestankih sveta starSev.

DRUGI UPORABNIKI SOLSKE PREHRANE

14. dlen
(drugi uporabniki)

Dolodbe tega pravilnika, naslovljene na udence in njihove star5e, se smiselno uporabljajo tudi za

druge uporabnike Solske prehrane (delavce Sole in druge osebe, kiopravljajo delo na 5oli, zunanji

abonenti itn.).

PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

15. dlen
(preneha nje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati Pravila Solske prehrane Osnovne Sole Stevilka 822/lz

dne 29. 9.zOtO, ki jih je sprejel Svet 5ole.

16. dlen
(uveljavitev)

Pravila stopijo v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani in oglasni deski 5ole.

Predsednik sveta zavoda:

(Podpis)


