
 
 
 

PRAVILA ŠOLSKE 

PREHRANE  
Šolsko leto 2018/2019 

 

 

  DELOVNI ČAS PRODAJALNE ŠOLSKI BISTRO:  

  Ponedeljek:                                  7.30 – 14.30 

  Torek:                                            7.30 – 14.30 
  Sreda:                                            7.30 – 14.30 

  Četrtek:                                         7.30 – 14.30 

  Petek:                                            7.30 – 14.30 

 

 

 

 

            1. PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO 

 

Prvo prijavo na malico se ureja pri vodji šolske 
prehrane.  

 
Zakon o šolski prehrani določa obveznosti 

staršev oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano 
prijavnico za malico:  

- dolžnost, da se pravočasno plača malico 

oziroma razliko od polne cene malice 

- dolžnost, da se v primeru odsotnosti 

pravočasno odjavi malica (več v razdelku: 
ODJAVA MALICE). V primeru nepravočasne 
odjave, se malica zaračuna kljub morebitni 

opravičeni odsotnosti. Plača se polna cena 

malice, ne glede na višino subvencije.  

- dolžnost, da v 30 dneh šoli sporoči vsako 

spremembo podatkov, ki so jih navedli na 
prijavnici  
- prijava malice se lahko kadarkoli prekliče, kar 
se ureja pri vodji šolske prehrane 

 
 

 

 
 

 

 

                  2. IZBIRA MENIJA MALICE 

 

Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko 
prijavljen na malico vsak dan.  

Izbira menija poteka znotraj ELEKTRONSKE 
EVIDENCE OBROKOV (povezava na šolski 

spletni strani). 

Dijak lahko menije malice izbira vnaprej, na 

podlagi tedenskega jedilnika objavljenega na 
šolski spletni strani in na Facebook strani: 

@solskibistro, vendar najkasneje do četrtka do 
10.ure (6 delovnih dni v naprej).  

Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko 

prijavljen na meni, ki ga je izbral ob prijavi na 

malico.  
 

                 3. POSEBNI TIPI PREHRANE 

 
Ponujamo možnost priprave individualne diete 
za dijake z zdravniškim potrdilom. Zdravniško 
potrdilo je potrebno oddati v prodajalni 

ŠOLSKI BISTRO ali pri vodji šolske prehrane.  

 

 

 



 
 

                    4. INFORMACIJE O MALICI  

 

V primeru, da dijak ne prejme malice ali poda 
reklamacijo na malico, se obrne na osebo za 

razdeljevanje šolske malice.  

*zaradi sveže priprave obrokov si 

pridružujemo pravico do spremembe jedilnika. 

 

                            5. CENE MALICE 
 

Polna cena malice znaša 2,42€ z vključenim 
DDV. Navedena cena velja za dijake, ki nimajo 

subvencije za malico.  

V primeru subvencionirane malice se cena 

spremeni glede na višino subvencije. 
 
Tabela o višini zneska subvencije in cene malic: 

 Vrednost 

subvencije 

Plačilo 

malice 

Polna cena malice 0€ 2,42€ 

Polna subvencija 2,42€ 0€ 

70% subvencija 1,69€ 0,73€ 

40% subvencija 0,97€ 1,45€ 

 

 

 

                       6. ODJAVA MALICE 

 

Odjava malice je mogoča za določen dan, 
določeno obdobje ali do konca šolskega leta.  

Odjava malice za določen dan ali določeno 
obdobje je možno preko ELEKTRONSKE 

EVIDENCE OBROKOV (povezava na šolski 

spletni strani) za 6 delovnih dni vnaprej. 
Kasneje  začasna odjava obrokov zaradi 

nepredvidene odsotnosti od pouka 

sprejemamo do 10.ure za naslednji dan preko 

e-maila:  odjave@solskibistro.si 
ali preko telefonskega klica na št.  
                              01 5600 421.  

*Opomba: V primeru nedosegljivosti na 

telefon Vas naprošamo, da nas o odjavi 

obvestite elektronsko v navedenem roku.   

Vaša začasna odjava mora vsebovati:  
- ime in priimek otroka 

- oddelek 

- datum odjave šolske malice  

Stalna odjava od malice se ureja pri vodji 

šolske prehrane. 

 

 

 

 

7. PLAČILO MALICE 

 

Konec meseca se naredi obračun malic in šola 
izda položnico.  

Če dijak malice ni odjavil in je ni prevzel, se 
dijaku malica vseeno zaračuna.  

 
                    8. DODATNE INFORMACIJE 

 

Za dodatne informacije nam pišite na e-mail 
naslov: info@solskibistro.si  

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE 
K-NORMA d.o.o. 

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana 
 
Spletna stran: www.solskibistro.si 

Facebook: @solskibistro 

Instagram: @solskibistro 

 
 

 

 

 

mailto:odjave@solskibistro.si
mailto:info@solskibistro.si
http://www.solskibistro.si/

