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Na osnovi 6. dlena Zakona o Solski prehrani {Uradni list RS, 5t. 3/2013 z dne 11. 1.2013 in 46/2014 z

dne 23. 6.llL4lje Svet 05 Vinica na redni seji dne 29.9.2At6 sprejel

PRAVII.A

o Solski prehrani

Osnovne Sole Vinica

SPIOSNE DOLOEBE

l. ilen

{vsebina in ciljil

S temi pravili se v Osnovni Soli Vinica {v nadaljevanju 5ola) doloiajo postopki, ki zagotavljajo:

- evidentiranje, nadzor nad koriSfenjem obrokov,
- doloianje dasa in nadina odjave posameznega obroka,
- ravnanje z neprevzetimi obroki
- ter nafine seznanitve uiencev in star5ev s pravili in pravicami do subvencioniranja

prehrane.

ORGANIZACIJA SOI.TT PREHRANE

2. ilen
{prijava na Solsko prehrano}

Ob vstopu otroka v 1. razred se s star5i sklene pogodba o nudenju prehrane, v kateri se doloiijo
obveznosti izvajalca glede kakovosti in nadzora, prijave in odjave obrokov ter nadina plaiila.
Pogodba se sklene za ias Solanja otroka. Vse spremembe vrste obroka se urejajo s sklepanjem
aneksov k pogodhi.

Prijavo na Solsko prehrano oddajo starii, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni uienci v
oskrbi {v nadaljnjem besedilu: starii}. Prijava se odda razredniku.

Prijava se praviloma odda v mesecu juniju za prihodnje 5olsko leto. Odda se lahko tudi kadarkoli
med 5olskim letom.

Prijava na Solsko prehrano se vloii na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. Prijava se hrani v
tajniStvu Sole do konca Solskega leta, za katero je bila oddana.



3. ilen
(Solska prehrana)

Solska prehrana po tem zakonu pomeni organizirano prehrano uiencev v dneh, ko se v skladu s

Solskim koledarjem izvaja pouk.

Solska prehrana obsega malico, kot dodatna ponudba pa tudi kosilo in popoldansko malico. Pri

organizaciji 5olske prehrane se upo5tevajo Smernice za zdravo prehranjevanje v vzgojno-
izobraievalnih zavodih, potrjene s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za sploino
izobraZevanje.

V letnem delovnem nadrtu 5ola opredelivzgojno-izobraievalne dejavnosti, povezane s prehrano, in

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

Na obmodju oz. na povrSini, ki sodi v Solski prostor, ne smejo biti nameSdeni prodajni avtomati za

distribucijo hrane in pijade, lahko pa se namestijo pitniki s pitno vodo.

4. ilen
(organizacija)

Nabava iivil se izvede preko javnega razpisa javnega narodanja, pri demer se posgbno skrb posveti

kvaliteti izbora iivil in visoko hranilnih iivil. Hrana se pripravlja v 5olski kuhinji, pri temer se posveda

posebna skrb pripravi zdrave prehrane.

5. Elen
(preklic priiave prehrane za nedoloien Eas)

StarSi lahko kadarkoli brez obrazloiitve preklidejo prijavo prehrane za nedoloden ias. Preklic prijave
prehrane se odda v tajniStvo 5ole. Prijava se lahko preklide ustno (na telefonsko Stevilko 07 3647

100), po elektronski poSti (odiava.prehrane@guest.arnes.si) ali pisno. V primeru odsotnosti
zaposlenih delavk v tajniStvu se preklic odda 5olski svetovalni delavki (na telefonsko Stevilko 07

3647 111).

Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga dolodi oseba, ki je podala

odjavo. Preklic prehrane za nazaj ni mogod.

5. ilen

(odjava prehrane)

Uiencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeleibe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira

5ola, odjavi Solsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, kije zadolien za izvedbo dejavnosti.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti udenca lahko starSi odjavijo prehrano za doloden ias oz. das

odsotnosti udenca. Prehrana se odjavi v tajni5tvu 5ole. Star5i odjavijo prehrano ustno (na

telefonsko Stevilko 07 3647 100), po elektronski poSti (odiava.prehrane@guest.arnes.si) ali pisno. V



primeru odsotnosti zaposlenih delavk v tajni5tvu se preklic odda 5olski svetovalni delavki (na

telefonsko 5tevilko 07 3647 L1.1).

ee je bila odjava prehrane podana delavkam v tajni5tvu ali Solski svetovalni delavki do 8.00 ure,

velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga doloii oseba, ki je podala odjavo.

Odjava prehrane za nazaj ni mogoia.

7. ilen
(uradni zaznamek)

ee star5i prijavo na 5olsko prehrano preklidejo ali jo odjavijo ustno, napiSe zaposlena v tajniStvu
5ole ali Solska svetovalna delavka, ki je prejela preklic prijave oz. odjavo Solske prehrane, uradni
zaznamek.

V uradni zaznamek se vpi5e naslednje podatke:

- dan in uro preklica oz. odjave,
- ime in priimek osebe, kije preklicala oz. odjavila 5olsko prehrano,
- za katerega uienca je bil podan preklic oz. odjava,
- s katerim dnem se udencu odjavlja prehrano,
- datum in podpis osebe, kije prejela preklic oz. odjavo.

f. ilen
(ohveznosti uiencev in starSev)

S prijavo na Solsko prehrano nastopi dolZnost u6enca oz. stariev, da bo:
- spo5toval pravila Solske prehrane,
- pladal prispevek za Solsko prehrano,
- pravodasno odjavil posamezni obrok skladno s pravili 5olske prehrane,
- pladal polno ceno obroka, de obroka ni pravodasno odjavil,
- Soli v 30 dneh sporodil vsako spremembo podatkov, kijih je podal v prijavi na prehrano.

9. Elen
(seznanitev uiencev in stariev)

Sola seznani udence in starse o organizaciji Solske prehrane, pravilih Solske prehrane, njihovih
obveznostih iz prejSnjega dlena pravil, subvencioniraqiu malice oz. kosila ter o nadinu in postopku

uveljavljanja subvencije najkasneje do zaietka Solskega leta. Star5e in uience se do zaietka
Solskega leta praviloma seznani preko oglasnih desk in spletnih strani 5ole.
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10. flen
(neprevzeti obroki)

Obroke, ki niso prevzeti do 12.00 ure, 5ola brezpladno odstopi drugim udencem. Udencem se

ponudi neprevzeti obrok po 5. Solski uri v dasu drugega odmora v jedilnici Sole. V primeru toplih
malic, ki se ne pogrevajo, se neprevzeti obrok uiencem ponuditakoj.

Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti v

skladu s prejSnjim odstavkom aliodstraniti.

SPREMUANJE IN NADZOR

11. tlen
{notranje spremljanje}

Sola med Solskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva uiencev in star5ev s Solsko

prehrano in z dejavnostmi, s katerimi Sola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevanja.

Zadovoljstvo uiencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo udenci in star5i. Za to je zadoliena
organizatorica 5olske prehrane.

12. dlen
(evidentiranje in nadzor nad koriSEenjem obrokov)

Na Solivodimo dnevno evidenco o:

- Stevilu prijavljenih udencev na prehrano,
- 5tevilu prevzetih subvencioniranih obrokov,
- Stevilu odjavljenih subvencioniranih obrokov,
- 5tevilu nepravoEasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi

bolezni oziroma izrednih okoli5din vodi oseba, kijo za to pooblasti ravnatelj.
Nadzor nad koriidenjem obrokov opravljata od ravnatelja pooblaiieni osebi (zaposleni v tajniitvu
Sole).

13. ilen
(strokovno spremljanje)

S strokovnim spremljanjem se ugotavlja skladnost jedilnikov s strokovnimi usmeritvami
Strokovnega sveta Republike Slovenije za sploSno izobraZevanje. Strokovno spremljanje izvaja

Nacionalni in5titut za javno zdravje {NIJZ}.



PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

14. flen
{pogodbena razmeria}

Vsa pogodbena razmerja, ki jih je sklenila Sola za potrebe zagotavljanja Solske prehrane pred

uveljavitvijo teh pravil, prenehajo veljatlv skladu s pogodbenimi doloiili.

15. ilen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati Pravilnik o podrobnejiih kriterijih in postopku

subvencioniranja Solske prehrane udencev v osnovni Soli z dne 30. 9. 2008, ki ga je sprejel Svet

Osnovne Sole Vinica.

15. flen
(veljavnost pravilnika)

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani in oglasni deski 5ole.

Predsednica Sveta 05 Vinica
Vidica Adle5id
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