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V skladu s 6. členom Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-L) svet 
zavoda Šolskega centra Nova Gorica sprejema 

 

PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE 

1. člen  
(vsebina in namen) 

S temi pravili se za vse srednje šole Šolskega centra Nova Gorica (v nadaljevanju: ŠC NG) natančneje 
določajo sledeči postopki v zvezi s šolsko prehrano za dijakinje in dijake (v nadaljevanju: dijaki): 

 evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov, 
 čas in način prijave ali odjave posameznega obroka, 
 ravnanje z neprevzetimi obroki, 
 načini seznanitve dijakov in staršev, 
 delovanje, sestava in mandat skupine za prehrano. 

2. člen  
(šolska prehrana) 

Šolska prehrana na ŠC NG se za vse dijake centra organizira kot topla ali hladna malica, za dijake 
dijaškega doma se dodatno organizira še zajtrk, kosilo in večerja. 

ŠC NG nabavo, pripravo in razdeljevanje šolske prehrane izvaja z lastnimi kadrovskimi viri in sredstvi. 
Pri tem upošteva smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih sprejmejo pristojni 
državni organi. 

ŠC NG pripravlja šolsko prehrano za vsak dan prisotnosti dijakov pri pouku in drugih dejavnostih 
obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem (v nadaljevanju: pouk). Dijaku ne pripada šolska 
prehrana v času, ko je dijak na organiziranih dejavnostih izven prostorov in kmetijskega posestva ŠC 
NG. 

ŠC NG praviloma ponuja tople, vegetarijanske, dietne ali energijsko ter hranilno bogate obroke. 

3. člen  
(evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov) 

Dnevna evidenca koriščenja obrokov vsebuje: 

 število prijavljenih dijakov, 
 število prevzetih subvencioniranih obrokov, 
 število odjavljenih subvencioniranih obrokov, 
 število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni 

oziroma izrednih okoliščin 

Nadzor nad koriščenjem obrokov opravljajo ravnatelji posameznih srednjih šol ali od njih pooblaščene 
osebe. 

4. člen  
(prijava) 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so posamezni dijaki v oskrbi 
(v nadaljevanju: starši). 

Prijavo se odda na predpisanem obrazcu praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto oz. 
najkasneje zadnji dan pouka. Prijavnico se odda organizatorju šolske prehrane ali v tajništvu. Šola hrani 
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prijavnice do konca šolskega leta, za katero je bila oddana, pri organizatorju šolske prehrane ali v 
tajništvu šole. 

Če se dijak prijavi na malico šele 1. šolski dan, potem lahko začne prejemati obrok 2. šolski dan oz. 3. 
šolski dan, če je prijava oddana po 9. uri. 

Prijavo se lahko odda tudi kadarkoli v šolskem letu. Prijava, oddana do 9. ure zjutraj v tajništvo 
posamezne šole, se upošteva naslednji dan, ko je pouk. Če se prijavo pošlje po pošti, potem mora biti 
poslana s priporočeno pošto. Prijavo, poslano po pošti, se upošteva drugi dan po prejemu pošte. 

Upošteva se le prijava, ki jo starši pravilno izpolnijo in podpišejo. 

Prijava se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. Postopek 
preklica je enak postopku prijave. 

5. člen  
(odjava) 

Posamezni obrok šolske prehrane se lahko odjavi. Odjavo na šolski obrok lahko uredijo le starši, 
oziroma tudi dijaki, če jih starši za to pooblastijo. Pooblastilo je na prijavnici za malico. 

Starši oziroma dijaki lahko odjavijo šolsko malico na naslednje načine: 

 po elektronski pošti na e-naslov, ki ga določi posamezna šola oz. dijaški dom, 
 na šolskem terminalu, 
 preko spletne aplikacije https://malica.scng.si/ , 
 v dijaškem domu preko telefona v kabinetu vzgojiteljev. 

Pri odjavi so obvezni podatki: ime in priimek dijaka ter dnevi, za katere se malica odjavlja. Odjava se 
upošteva prvi naslednji dan, ko je pouk. 

Pravočasna odjava obroka je odjava, ki je bila opravljena do 11. ure, predhodnega dne. 

V primeru bolezni ali drugih nepredvidenih okoliščin lahko starši oziroma dijaki malico za tekoči dan 
odjavijo do 8. ure zjutraj. 

V primeru odsotnosti dijaka zaradi sodelovanja na dejavnosti v imenu šole, dijaka od malice odjavi šola. 

6. člen  
(učinkovito ravnanje s hrano) 

Če se naročeni obrok šolske prehrane ne prevzame v predvidenem času, se brezplačno ponudi drugim 
dijakom ali zaposlenim najkasneje do konca obratovanja jedilnice. Kasneje se z neizkoriščenimi obroki 
šolske prehrane ravna v skladu pravili, ki urejajo ravnanje z odpadno hrano. 

 

7. člen  
(obveznosti dijakov in staršev) 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka, oziroma staršev, da se:  

 spoštuje pravila šolske prehrane, 
 redno plačuje prispevek za šolsko prehrano, 
 pravočasno odjavi posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane, 
 plača polno ceno obroka, če se obroka pravočasno ne odjavi. 
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8. člen  
(seznanitev dijakov in staršev) 

Šola seznani dijake in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih 
obveznostih iz 5. člena tega pravilnika, subvencioniranju malice ter o načinu in postopku uveljavljanja 
subvencije najkasneje do začetka šolskega leta, in sicer na spletni strani šole, pri razrednih urah in na 
roditeljskih sestankih. 

O vseh podrobnostih v povezavi s prehrano, ki niso navedene v teh ali drugih šolskih pravilih šole, so 
starši oziroma dijaki obveščeni preko e-Asistenta. 

Razredniki ob začetku šolskega leta dijake in njihove starše seznanijo s pravili, ki urejajo šolsko 
prehrano na ŠC NG. 

9. člen  
(skupina za prehrano ) 

Za kakovost organizacije in izvajanja vseh dejavnosti, povezanih s šolsko prehrano, dejavnosti, 
povezanih z zdravimi prehranjevalnimi navadami, problematiko delitve malice, prevozov malice, 
pobude, predloge, pritožbe v zvezi s šolsko prehrano spremlja in podaja mnenja Skupina za prehrano 
(v nadaljevanju: skupina). Skupina je sestavljena iz treh članov: 

 predstavnika dijakov, 
 predstavnika učiteljev, 
 organizatorja šolske prehrane. 

Član skupine, ki je organizator šolske prehrane, je predsednik skupine. 

Skupina se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat v šolskem letu. Vsaj enkrat letno poroča o svojem 
delu ter podaja predloge v zvezi s šolsko prehrano kolegiju ŠC NG. 

Člane skupine imenuje s sklepom direktor ŠC NG. Mandat članov skupine traja 5 let. Člani skupine so 
lahko ponovno imenovani. Mandat predstavnika dijakov je vezan na status dijaka, mandat predstavnikov 
zaposlenih je vezan na status zaposlitve na ustreznem delovnem mestu na ŠC NG. 

Na sestankih skupine lahko sodelujejo tudi druge osebe (dijaki, zaposleni) iz posameznih srednjih šol 
ali skupnih služb (kuhinja). O njihovem sodelovanju odločajo člani kolegija oz. letni delovni načrt 
posamezne šole ŠC NG (v nadaljevanju: LDN) 

10. člen  
(spremljava) 

Vsaka izmed srednjih šol in dijaški dom ŠC NG v svojih LDN-jih določijo dejavnosti (naloge, cilje, 
odgovornost), s katerimi opredelijo vzgojno-izobraževalne cilje, povezane s prehrano ter spodbujajo 
zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. 

Skupina za prehrano enkrat v šolskem letu pripravi anketo o zadovoljstvu dijakov in staršev s šolsko 
prehrano in v zvezi z zadovoljstvom z dejavnostmi, ki vzpodbujajo zdravo prehranjevanje in kulturo 
prehranjevanja. 

Ravnatelj posamezne srednje šole in dijaškega doma na ŠC NG je odgovoren za: 

 izvajanje vzgojno-izobraževalnih vsebin, povezanih z zdravo prehrano, 
 preverjanje smotrnosti izvajanja dejavnosti, povezanih z zdravimi prehranjevalnimi navadami in 

kulturo prehranjevanja pri dijakih in starših. 

Starši in dijaki lahko kadarkoli podajo predloge, pripombe, pohvale in pritožbe, ki so kakorkoli povezani 
s šolsko prehrano na e-naslov: sc@scng.si.  
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11. člen  
 (postopek delitve obrokov hrane) 

Dijaki pojedo obroke praviloma v jedilnici. V jedilnici dijaki pladenj odnesejo z mize in ga odložijo na za 
to predvidena odlagalna mesta.  

Če ima oddelek ali skupina oddelka dejavnost izven šole in ga v času delitve malice ni v šoli, bodo dijaki 
obveščeni, kdaj in kje lahko prevzamejo malico. Če bodo dijaki cel dan zunaj šole, bodo malico lahko 
dobili za s seboj.  

Dijaki morajo pri prevzemu obrokov šolske prehrane upoštevati vsa navodila pristojnih zaposlenih. 
Neupoštevanje navodil pomeni kršitev šolskih pravil. 

12. člen   
(cene in subvencije za šolsko prehrano) 

Cene vseh obrokov šolske prehrane in višina subvencije za šolsko prehrano so določene v zakonu in 
drugih pravnih aktih, ki določajo ceno šolske malice, drugih obrokov ter uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev. 

O pravici do subvencije za malico odloča Center za socialno delo RS. Šola je o upravičenosti in višini 
subvencij za malice za dijake obveščena preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in 
izobraževanja (krajše: CEUVIZ). Dijakom oz. staršem tovrstnih informacij od Centra za socialno delo 
RS ni treba posredovati šoli. 

Dijaki oz. starši šoli plačajo prispevek za vse obroke šolske prehrane v višini razlike med pripadajočo 
subvencijo in dejansko ceno obrokov.  

Druge podrobnosti o cenah in subvencijah šolske prehrane so določene v Ceniku ŠC NG. 

13. člen  
(veljavnost pravilnika) 

Pravila šolske prehrane stopijo v veljavo naslednji dan po objavi na spletni strani ŠC NG. Z uveljavitvijo 
teh pravil prenehajo veljati Pravila o šolski prehrani z dne 03. 03. 2011. 

 

Obravnava in sprejem pravil šolske prehrane 

Pravila šolske prehrane na ŠC Nova Gorica so obravnavali Sveti staršev, učiteljski zbor vseh srednjih 
šol in dijaškega doma, dijaška skupnost centra ter Svet zavoda ŠC Nova Gorica. 

 

Šola Datum potrditve na sestanku Sveta staršev 

Gimnazija in zdravstvena šola 4. 6. 2019 

Strojna, prometna in lesarska šola 30. 5. 2019 

Elektrotehniška in računalniška šola 10.6. 2019 

Biotehniška šola in dijaški dom 10. 6. 2019 

Srednja ekonomska in trgovska šola 4. 6. 2019 
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Šola Datum potrditve na sestanku učiteljskega zbora 

Gimnazija in zdravstvena šola 4. 6. 2019 

Strojna, prometna in lesarska šola 4. 6. 2019 

Elektrotehniška in računalniška šola 4. 6. 2019 

Biotehniška šola in dijaški dom 31. 5. 2019 

Srednja ekonomska in trgovska šola 6. 6. 2019 

 

Šola Datum potrditve na sestanku dijaške skupnosti 

Gimnazija in zdravstvena šola 31. 5. 2019 

Strojna, prometna in lesarska šola 29. 5. 2019 

Elektrotehniška in računalniška šola 30. 5. 2019 

Biotehniška šola in dijaški dom 31. 5. 2019 

Srednja ekonomska in trgovska šola 3. 6. 2019 

 

Reprezentativni sindikat je podal pozitivno mnenje dne 27. 5. 2019. 

Bernard Žgavec 

 

 

Spremembo Pravil šolske prehrane na ŠC Nova Gorica je obravnaval in sprejel Svet zavoda na svoji 
seji, dne 13. 6. 2019. 

 

Predsednik Sveta ŠC Nova Gorica 

Uroš Komel 


