
Pravila šolske prehrane junij 2010 

 
Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur.l. štev. 43, 31.5.2010) je Svet ŠgAMS na seji 29-6-
2010 sprejel  
 
 
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE 
 

I. Organizacija šolske prehrane 

1. Šolsko prehrano obsega malica in kosilo. 
2. Malica je za prve in druge letnike od 9.35 do 10.05 ter za tretje in četrte letnike od 10.25 do 

10.55 v jedilnici ŠgAMS.  
Kosilo je od 13.00 do 15.30. 

3. Dijak(inja) se lahko prijavi za kosilo za cel mesec ali za posamezen dan pri blagajni v jedilnici. 
4. Dijak(inja) se na subvencionirano malico prijavi na posebnem obrazcu, ki ga dobi v tajništvu 

šole. 
5. Ob prijavi za subvencionirano malico lahko dijak(inja) odda tudi vlogo za dodatno subvencijo v 

skladu z Zakonom o šolski prehrani. 
6. Prijavo za subvencionirano malico in vlogo za dodatno subvencijo je potrebno oddati do 30. 

junija v svetovalno službo. 
7. Prijava se lahko odda tudi kasneje med šolskim letom, kadarkoli pa se lahko prekliče. 
8. Verodostojnost podatkov bo preverjala svetovalna delavka. 
9. Evidentiranje malice poteka s karticami pri delilnem pultu v jedilnici. 
10. Dijak(inja) mora malico naročiti vsaj ene delovni dan vnaprej do 13.00 ure. V primeru bolezni 

lahko dijak(inja) naroči malico do 9.00 ure za tekoči dan.  
11. Če je dijak(inja) odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri različnih dejavnostih na katerih 

sodeluje v imenu šole, je upravičen do lunch paketa, ki ga naročijo mentorji. 
12. Malice, ki niso bile prevzete v predvidenem času, šola brezplačno odstopi drugim 

dijakom(injam) med 14.00 in 14.30h. 
13. Plačilo malice se mesečno poravna s položnico. 
14. Razredniki seznanijo dijake(inje) z Zakonom o šolski prehrani in s Pravili šolske prehrane na 

prvi razredni uri, starše pa na prvem roditeljskem sestanku v novem šolskem letu. 
15. Evidenco šolske prehrane bo vodilo tajništvo ŠgAMS. 

II. Skupina za prehrano 

1. Skupino za prehrano sestavljajo štirje člani: učitelja, predstavnik staršev in Dijak(inja). 
2. Skupino za prehrano imenuje ravnatelj za obdobje od 1. oktobra tekočega šolskega leta do 30. 

septembra naslednjega šolskega leta. Oba učitelja predlaga učiteljski zbor, predstavnika staršev 
Svet staršev in dijaka(injo) Dijaška skupnost. 

3. Skupina za prehrano vsaj enkrat med šolskim letom preveri stopnjo zadovoljstva dijakov(inj) in 
staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehrano in kulturo 
prehranjevanja.  

4. Komisija daje pobude in predloge za letni delovni načrt povezane s prehrano in dejavnostmi s 
katerimi se vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kultura prehranjevanja.  

 
Pravila je obravnaval: 
- Svet staršev na seji 29-9-2010 
- Učiteljski zbor na seji 6-5-2010 
- Dijaška skupnost na seji 15-6-2010 
 
Na podlagi 34. člena Statuta ZAMS je Upravni odbor ZAMS 1-6-2010 podal soglasje k Pravilom 
šolske prehrane. 

   
    Kristijan Perčič, prof. 
predsednik Sveta ŠgAMS 


