1. člen
(evidence šolske prehrane)
(1) Šola vodi evidenco prijavljenih na šolsko prehrano, ki obsega naslednje podatke:
- ime in priimek ter naslov otroka,
- EMŠO otroka,
- ,
- naziv šole, razred oziroma letnik in oddelek izobraževalnega programa,
- ime in priimek ter naslov staršev,
- podatek o uveljavljanju pravice do splošne subvencije,
- podatek o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije,
- dohodek na družinskega člana, podatek o tem ali je učenec oziroma dijak v rejništvu oziroma,
če je prosilec za azil, podatek o namestitvi v dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kadar je bila uveljavljana pravica
do dodatne subvencije,
- podatek o dohodku na družinskega člana, kadar je bila uveljavljana pravica do subvencije za
kosilo,
- datum in številko sklepa o pravici do dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za
kosilo;
- datum priznanja pravice do splošne oziroma dodatne subvencije za malico oziroma subvencije
za kosilo,
- višina dodatne subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo,
- vrsta šolskih obrokov, na katere je otrok prijavljen,
- število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
(2) Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka lahko dostopajo le s strani ravnatelja pooblaščeni
delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane.
(3) Šola lahko drugemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu oziroma zunanjemu izvajalcu za
evidentiranje prevzema obrokov posreduje ime in priimek prijavljenih učencev oziroma dijakov.
(4) Ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) kot upravljavec vzpostavi, vodi,
vzdržuje in nadzoruje centralno evidenco upravičencev do subvencionirane šolske prehrane (v
nadaljevanju: centralna evidenca). Centralna evidenca se poveže s centralnim registrom prebivalstva in
evidenco o otroškem dodatku.
(5) Šola v centralno evidenco vnaša osebne podatke učencev oziroma dijakov svoje šole, ki so
upravičeni do splošne oziroma dodatne subvencije za malico oziroma do subvencije za kosilo.
(6) Centralna evidenca obsega podatke iz prvega odstavka tega člena, razen podatkov iz tretje, pete,
dvanajste alineje, pri podatkih iz trinajste alineje pa samo število in datum prevzetih in odjavljenih
subvencioniranih malic oziroma subvencioniranih kosil.
(7) V centralno evidenco se iz centralnega registra prebivalstva ob pridobitvi pravice do splošne
subvencije na podlagi EMŠO otroka prenesejo podatki iz prve alineje prvega odstavka tega člena. Na
podlagi zahteve za dodatno subvencijo za malico oziroma za subvencijo za kosilo, pa tudi podatek o
tem, ali je otrok prosilec za azil. V centralno evidenco se iz evidence otroških dodatkov ministrstva,
pristojnega za družino, na podlagi zahteve za dodatno subvencijo za malico ali subvencijo za kosilo z
uporabo EMŠO otroka prenese podatek o dohodku na družinskega člana.
(8) Podatki iz evidenc po tem členu se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo za potrebe izvrševanja tega
zakona in se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Šola obdeluje podatke iz
svoje evidence in centralne evidence za namen izvajanja tega zakona, uporablja jih tudi za namen
zaračunavanja plačila za šolsko prehrano staršem. Ministrstvo za izvajanje subvencioniranja šolske
prehrane uporablja le zbirne podatke iz centralne evidence, kot jih določa 27. člen tega zakona.
Podatek o statusu učenca oziroma dijaka ter nazivu šole, lahko iz centralne evidence za namen vodenja
postopkov pridobijo tudi centri za socialno delo.
(9) Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati tako, da identiteta učencev, dijakov in
staršev ni razvidna.
(10) Podatki v evidenci iz prvega odstavka tega člena se hranijo 5 let od zaključka vsakega šolskega
leta, v katerem je učenec oziroma dijak upravičen do šolske prehrane, podatki v evidenci iz četrtega

odstavka tega člena pa 5 let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je učenec oziroma dijak
upravičen do subvencionirane šolske prehrane.
(11) Pred uveljavitvijo pravilnika, ki bo določal način in pogoje dostopa do podatkov iz centralne
evidence mora upravljavec centralne evidence, ministrstvo, pristojno za šolstvo, kot upravljavec
evidence, pridobiti soglasje Informacijskega pooblaščenca.

