
7. PLAČILO MALICE 

Malice se plačuje predplačniško – s plačilom na TRR 

podjetja K-NORMA d.o.o.s pripisom za šolsko 

malico »ime in priimek dijaka, razred« 

 

IBAN SI56 1010 0005 2058 925 K-NORMA d.o.o 

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in obvezno 

navedite ime in priimek dijaka, razred in kartico 

GM. 

 

Vsa predplačila bodo vidna v modulu prehrana 

Lo.Polis V TREH DELOVNIH DNEH po plačilu. 

Dijaki bodo z dodeljenim uporabniškim imenom in 

geslom lahko uporabljali aplikacijo brezplačno. 

Pazite prosim, da bodo vsa plačila pravočasna, saj 

brez pozitivnega stanja dijak malice ne bo mogel 

izbrati in ne prevzeti. 

* Po 5. novembru ponujamo možnost 

gotovinskega plačila šolske malice na blagajni 

Šolskega Bistroja 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILA ŠOLSKE 

PREHRANE  
Šolsko leto 2018/2019 

 

 

 

  

Zaradi prehodnega obdobja na novega 

ponudnika šolske prehrane, bo prodajalna Šolski 

Bistro odprla svoja vrata 5. 11. 2018. Do takrat je 

možen le prevzem šolskih malic od ponedeljka do 

petka med 10.30 in 12. uro. 

* Začetek šolske prehrane: ponedeljek 10. 9. 

2018 
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1. PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO 

Prvo prijavo na malico se ureja pri vodji šolske 

prehrane mag. Ireni Šterman (epošta: 

irena.sterman@gmoste.si; telefon: 01/5474124) 

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev 

oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za 

malico: 

- dolžnost, da se pravočasno plača malica oziroma 

razlika do polne cene malice 

- dolžnost,  da se, v primeru odsotnosti, malica 

pravočasno odjavi (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 sporočijo vsako 

spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici. 

- prijava malice se lahko kadarkoli prekliče, kar 

ureja vodja šolske prehrane. 

 

2. IZBIRA MENIJA MALICE 

Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko prijavljen 

na malico vsak dan. 

Izbira menija poteka samo znotraj modula 

Lo.polis. 

Vsak dan je na voljo več menijev malice (7). Izbira 

menijev je mogoča najkasneje do srede do polnoči, 

za malice v prihodnjem tednu. To pomeni, da se 

menije lahko spreminja do 7 delovnih dni vnaprej. 

Malico je potrebno izbrati za cel teden. Če dijak 

menija ne izbere, je avtomatsko prijavljen na prvi 

oz. privzeti meni. 

Primer: najkasneje v sredo, 6.9.2018 do 24. ure se 

izberejo vse malice v tednu od 10. do 14 .9.2018. 

Dijak lahko menije malic izbere tudi za več tednov 

vnaprej, saj je jedilnik objavljen za cel mesec. 

 

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 

Dijaki prevzamejo malico izključno z dijaško 

izkaznico. 

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. ODJAVA MALICE 

Odjava malice je mogoča za določen dan, določeno 

obdobje ali do konca šolskega leta. 

Odjava malice za določen dan ali določeno obdobje 

poteka samo znotraj programa Lo.polis. 

Malico je treba odjaviti najkasneje en dan prej do 

10. ure zjutraj. Elektronska sporočila in telefonski 

klici ne veljajo kot pravočasna odjava.  

Malico je mogoče odjaviti tudi do konca šolskega 

leta, pri vodji šolske prehrane. 

 

6. CENA 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 1 Višina zneska subvencije in cena malice 

 Vrednost  

subvencije 

Plačilo 

staršev 

Polna cena malice 0€ 2,42€ 

Polna subvencija 2,42€ 0€ 

70% 

subvencija 

1,69€ 0,73€ 

40% 

subvencija 

0,97€ 1,45€ 

 

mailto:irena.sterman@gmoste.si

