
 
 

 

 

 

 

 

 

PRAVILA ŠOLSKE 

PREHRANE 
Šolsko leto 2019/2020 

Prva prijava na malico se ureja pri organizatorki 
šolske prehrane Bernardi Šmalc. 

 
Zakon o šolski prehrani določa obveznosti 

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

 dolžnost, da se pravočasno plača malico 
oziroma razliko od polne cene malice; 

 dolžnost, da se v primeru odsotnosti dijaka 

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. 

 

 

 

 

Vsak dan je na voljo 10 različnih menijev    
malice. 

*meniji bodo na voljo od 4.11.2019 

 
 
 
 
 

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

 
Izbira menija je mogoča znotraj ELEKTRONSKE 

EVIDENCE OBROKOV (povezavo lahko najdete 

na šolski spletni strani).  
 

Dijak lahko menije malice izbira vsak dan preko 
elektronske evidence obrokov in na podlagi 

tedenskega jedilnika, objavljenega na: 

- www.sggos.si  

- ali na www.solskibistro.si, 
 

vendar najkasneje do 7 delovnih dni vnaprej 

(sobote in nedelje niso štete). Če dijak menija ne 
izbere vnaprej, je avtomatsko prijavljen na meni, 

ki ga je izbral ob prijavi na malico ali ga nastavil 
kot prioritetni meni. 

 

*Primer: dijak, ki izbira menije v sredo  

4. 9. 2019, lahko izbira med meniji od vključno 

16. 9. 2019 dalje. 

 
 

 
 
Ob prijavi na šolsko malico je mogoče določiti 
prioritetno izbiro obroka, ki ga dijak prejme, če si 
obroka predhodno ne izbere sam. 
Izbira prioritetnega (privzetega) menija se lahko 
spreminja skozi vse leto pri organizatorki šolske 
prehrane.  
 
Nastavitev prioritetnega menija še posebej 
priporočamo vegetarijancem in drugim dijakom, 
ki jim osnovni (mesni) meni ne ugaja. 
 

HLADNI OBROK TOPLI OBROK 

Osnovni *Osnovni 

Fast *Vitalni 

Vitalni *Vegi 

Vegi  

Sladki  

Solatni  

Brez svinjine  

2. RAZNOLIKOST MALICE 

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 3. IZBIRA MENIJA MALICE 

4. PRIORITETNI MENI 

http://www.sggos.si/
http://www.solskibistro.si/


11. DODATNE INFORMACIJE 

10. NEPREVZETI OBROKI 8. ODJAVA MALICE 

 

9. PLAČILO MALICE 

7. POSEBNI TIPI PREHRANE 

 
 
Če dijaki malice ne prejmejo ali niso zadovoljni 
z njo, naj se obrnejo na osebo za razdeljevanje 
šolske malice v Šolskem Bistroju. 
 
*Opomba: Zaradi sveže priprave obrokov si 
pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. 

 
 

 
Polna cena malice znaša 2,42 € z vključenim 

DDV. Navedena cena velja za dijake, ki niso 
prejemniki subvencije. 

V primeru subvencionirane malice se cena 

spremeni glede na višino subvencije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponujamo možnost priprave individualne diete 
za dijake z zdravniškim potrdilom. Zdravniško 
potrdilo je potrebno oddati pri organizatorki 
šolske prehrane. 
 
 
 

 

Odjava malice je mogoča za določen dan, 

določeno obdobje ali do konca šolskega leta. 
Odjava malice za določen dan/določeno 

obdobje je mogoča najmanj 7 delovnih dni 
vnaprej preko ELEKTRONSKE EVIDENCE 

OBROKOV (povezava na šolski spletni strani). 

 
Kasnejše odjave obrokov zaradi nepredvidene 

in opravičene odsotnosti od pouka sprejemamo 
najkasneje do 9.00 za naslednji delovni dan na 

elektronski naslov: odjave@solskibistro.si  

 
Vaša začasna odjava mora vsebovati: 

 ime in priimek dijaka 
 oddelek, ki ga obiskuje dijak 

 datum želene odjave šolske malice 
 

Stalna odjava oz. odjava do konca šolskega leta 

se ureja pri organizatorki šolske prehrane. 

 

Po zaključku meseca naredimo obračun malice, 

nato šola izda položnice. 

 

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

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Dijaki brez subvencije 
Če obrok ni odjavljen do 9.00 za prvi in vsak 
naslednji dan, se obrok zaračuna v celoti kljub 

morebitni upravičeni odsotnosti. 

Dijaki s subvencijo 

Skladno z Zakonom o šolski prehrani se, v 

primeru opravičene odsotnosti, 1. dan odsotnosti 
subvencionirani del prizna, samoplačniški del pa 

je potrebno poravnat. Vsak naslednji 

(neodjavljeni in neprevzeti) obrok posameznik 
plača v celoti – ne glede na višino subvencije. 

 

 

Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov: 

info@solskibistro.si 

PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE: 

K-NORMA d.o.o. 

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana 

 
Spletna stran: www.solskibistro.si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          @solskibistro         @solskibistro        

 
 

 

6. CENA MALICE 

 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 € 

 

5. INFORMACIJE O MALICI 
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