
 

 

    

Pravila šolske prehrane v Gimnaziji Jesenice 

 

Gimnazija Jesenice organizira šolsko prehrano na osnovi zakona o šolski prehrani, ki ga je 

sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. decembra 2012.  

 

1. člen 

(prijava malice) 

 

Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so dijaki v oskrbi 

(v nadaljevanju starši) na obrazcu »Prijava dijaka na šolsko prehrano«, ki je priloga pravil 

šolske prehrane.  

Prijavo oddajo praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Prijavo lahko oddajo tudi 

kadarkoli med šolskim letom. 

Vsi dijaki imajo možnost prejemanja šolske prehrane (v nadaljevanju malice) od vključno 

naslednjega dneva naprej, ko organizatorju šolske prehrane prinesejo izpolnjen obrazec 

»Prijava dijaka na šolsko prehrano« in so avtomatično prijavljeni na malico do konca 

tekočega šolskega leta.  

Prijavo se lahko kadarkoli prekliče. Preklic velja naslednji dan po njegovem prejemu. 

S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost dijakov in njihovih staršev do spoštovanja 

pravil šolske prehrane (plačevati prispevke; pravočasno odjavljati obroke; plačati polno ceno, 

če le ta ni pravočasno odjavljen; sporočati vsakršne spremembe, ki nastanejo pri spremembah 

odločb Centra za socialno delo). 

Dijaki in starši so o pravilih šolske prehrane seznanjeni ob pričetku šolskega leta prek 

razrednikov in z okrožnico. Pravila šolske prehrane, navodila za registracijo in uporabo 

internetnega naročanja šolske malice ter druga obvestila v zvezi s šolsko prehrano so 

objavljena na spletni strani šole pod razdelkom malica in so stalno dostopna dijakom in 

staršem. 

 

2. člen 

(postopek odjave malice) 

 

Starši lahko v prijavi na šolsko prehrano podajo izjavo, da obveznost odjave posameznega 

obroka prenašajo na dijaka. 

Dijaki ali starši preko spletne strani Gimnazije Jesenice www.gimjes.si (eAsistent / Malica - 

prijava) ali spletne strani eAsistenta http://www.easistent.com/prijava s pomočjo 

uporabniškega imena in gesla naredijo odjavo malice.  

Pravočasna odjava šolske malice je dolžnost dijaka in staršev. Odjava za naslednji dan pouka 

mora biti narejena najkasneje do 9.00 ure zjutraj preko spletne strani Gimnazije Jesenice  
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www.gimjes.si (eAsistent / Malica - prijava) ali spletne strani eAsistenta 

http://www.easistent.com/prijava vpišeš uporabniško ime ali svoj email naslova in geslo. 

  

Glede na vrsto odjave malice (pravočasna ali nepravočasna) bo Gimnazija Jesenice staršem 

dijaka zaračunala posamezen obrok malice:  

 Pravočasna odjava (do 9.00 ure zjutraj za naslednji dan – starši dijaka ne bodo za 

obrok malice plačal nič);  

  Nepravočasna odjava – starši dijaka plačajo celoten znesek malice ne glede na 

dodeljeno subvencijo; 

  Izjemne okoliščine - bolezen, dijak ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti 

obroka. Dijak ima pravico, da se odjavi od malice tisti dan do 7.00. V tem primeru ne 

bo za obrok malice plačal nič s tem, da dijak vodji šolske prehrane dostavi opravičilo. 

Iz vpisov v E dnevnik vodja šolske prehrane ugotovi ali  je bil dijak v šoli odsoten več 

dni zaradi bolezni. Urejanje takšnih okoliščin z utemeljenimi razlogi dijaka poteka 

prvi dan (vendar najkasneje do konca meseca), ko je dijak ponovno prisoten v šoli, pri 

organizatorici šolske prehrane.   

 Ni odjave malice – starši dijaka poravnajo celotno ceno malice ne glede na prejeto 

subvencijo. 

 

Vsi dijaki se identificirajo za prevzem obroka malice s pomočjo »čipa« na dijaški izkaznici.  

 

Profesorji, ki so zadolženi za izpeljavo določenih dejavnosti (ŠD, KD,..) morajo najkasneje  

tri dni pred izvedbo določene dejavnosti organizatorico šolske prehrane seznaniti s seznamom 

manjkajočih dijakov. 

Dijaki se od malice lahko kadarkoli v šolskem letu tudi odjavijo. Odjava velja od naslednjega 

delovnega dneva naprej, v skladu z zgornjimi določili odjave posameznega obroka malice. 

 

 

3. člen 

(cene obroka malice in subvencije) 

 

Cena posameznega obroka malice je 2,42€.  

 

Zakon o šolski prehrani v 25. in 26.členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do 

polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, 

v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne 

presega 42% neto povprečne plače v RS. Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki 

iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem 

dodatku, znaša: 

- nad 42 do 53% neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka) in sicer v višini 

70% cene malice oziroma 

- nad 53 do 64% neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka) in sicer v višini 

40% cene malice. 
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4. člen 

(izbora menija za šolsko leto) 

 

V prvem tednu septembra vsak dijak na seznam razreda vpiše izbor malice (mesni ali 

brezmesni meni), na športnih, kulturnih dnevih in ekskurziji. Izbor menija za celo šolsko leto 

je za vsakega dijaka zavezujoč.   

Dijaki so lahko upravičeni tudi do dietne malice - za dietno malico morajo dijaki ravnateljici 

ali v tajništvo šole predložiti zdravniško potrdilo. Dijak, ki je upravičen do dietne malice ne 

izbira menija, temveč prejme obroke skladno z zahtevami zdravniškega potrdila.  

 

5. člen 

(tedenski meni in postopek izbire menija) 

 

Dijaki imajo na izbiro več različnih menijev. Meni za posamezni teden je objavljen na 

spletnem portalu http://www.easistent.com/jedilniki in pred šolsko restavracijo Župca.  

 

Dijaki preko spletnega portala http://www.easistent.com/jedilniki s pomočjo uporabniškega 

imena in gesla sami izbirajo meni (sedem (7) dni pred izvedbo posameznega menija do 11.00 

ure). V primeru, da menija ne izberejo, jih program za vodenje malic avtomatično razporedi 

na prvi mesni oziroma prvi brezmesni meni, skladno z izbiro, opredeljeno v četrtem členu.  

 

6. člen 

(prevzem malice) 

 

S čipom na dijaški izkaznici se dijaki na računalniškem sistemu identificirajo v razdelilnici, 

da lahko prejmejo malico. Dijaki malice ne morejo prevzeti brez dijaške izkaznice.  

V izjemnem primeru zaradi izgube dijaške izkaznice ob prevzemu obroka malice vodji šolske 

kuhinje povedo svoje ime, priimek in razred.  

V primeru izgube ali uničenja le te je dolžnost dijaka, da si čimprej pridobi novo dijaško 

izkaznico.  

V primeru izgube  ali uničenja dijaške izkaznice se morajo dijaki oglasiti pri organizatorici 

šolske prehrane, ki jim za čas čakanja na novo dijaško izkaznico izda nadomestno izkaznico. 

Nadomestna izkaznica se izda največ za obdobje 20 dni. Če dijak nadomestne izkaznice ne 

vrne v določenem roku se mu le-ta zaračuna. 

Naročilo nove dijaške izkaznice dijaki urejajo v pisarni šolske svetovalne službe. 

  

7. člen 

(malica v obliki »paketa«) 

 

V času športnih in kulturnih dni ter ekskurzij pripada dijakom malica v obliki »paketa«. 

Profesorji, ki so zadolženi za izvedbo posamezne dejavnosti morajo najkasneje tri dni pred  
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izvedbo te dejavnosti oddati seznam dijakov organizatorico šolske prehrane. Na seznamu 

mora biti točno razvidno ali bo dijak na ta dan malical ali se mu malica odjavi.   

 

8. člen 

(obveznosti dobavitelja – izvajalca) 

 

Izvajalec vodi evidenco dnevno koriščenih obrokov; na koncu meseca naročniku izda račun 

za izdane malice ter zahtevano evidenco v skladu z Zakonom o šolski prehrani in navodili 

MŠŠ.  

9. člen 

(obveznosti naročnika – šole) 

Organizator prehrane na šoli, ki je zadolžen za organizacijo  malice za dijake, preverja v 

sodelovanju z računovodkinjo skladnost števila prijavljenih in izdanih malic. Pripravi 

zahtevek za povračilo stroškov, ki ga pošlje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo 

in šport. Računovodkinja pa pripravi položnice za poračun izdanih malic za vsakega 

posameznega dijaka. 

 

10. člen 

(nadzor nad koriščenjem obrokov) 

Nadzor nad koriščenjem obrokov izvaja v skladu s podpisano pogodbo podjetje, ki je z 

razpisom izbrano za pripravo in delitev malice.    

 

11. člen 

(ravnanje z neprevzetimi obroki) 

Neprevzeti obroki, ki jih dijaki niso pravočasno odjavili, se vsak dan ponudijo dijakom, ki 

želijo pojesti še kakšen obrok. Pravico do prevzema tega obroka imajo dijaki ki so prijavljeni 

na šolsko malico.     

 

13. člen 

(komisija za nadzor kakovosti) 

 

Skladno s 44. členom Poslovnika Sveta Gimnazije Jesenice Svet Gimnazije Jesenice imenuje 

Komisijo za nadzor kakovosti, v kateri sta poleg organizatorja šolske malice še dva profesorja 

ter dva predstavnika dijakov in dva predstavnika staršev. Komisija za nadzor kakovosti skrbi 

za nadzor kakovosti zdrave malice na.  



 

 

 

 

14. člen 

(dnevi brez malice) 

 

Prvi in zadnji šolski dan  ter zadnji dan pouka v koledarskem letu šola ne organizira malice. 

 

 

VI. KONČNA DOLOČBA  
 

15. člen 
 

Po obravnavi na pedagoški konferenci učiteljskega zbora 26.8.2013 je Pravilnik o podelitvi 

zlatega znaka Gimnazije Jesenice določila ravnateljica 1. 9. 2013. S tem dnem preneha veljati 

stari pravilnik. Z vsebino pravilnika so bili seznanjeni člani Dijaške skupnosti, Sveta staršev 

in Sveta šole stopil v veljavo.  

         

 

Pripravila:               Ravnateljica:   

Marija  Medja  prof.                                                                                  mag. Lidija Dornig 

 

 


