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Prvo prijavo na malico se ureja pri vodji šolske 

prehrane. Priložiti je potrebno izpolnjen obrazec za 

prijavo na malico, katerega najdete na naši spletni 

strani (www.kroky.si). 

Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev 

oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico 

na 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. 

 

Po oddaji prijavnice je dijak avtomatsko prijavljen 

na malico vsak dan. 

Izbira menija poteka elektronsko, preko spletne 

strani www.kroky.si. Po uspešni prijavi v sistem se 

posamezniku prikaže jedilnik za tekoči mesec. Z 

označitvijo želenega menija se oblikuje naročilo. 

Izbira menijev je mogoča najkasneje do četrtka do 

9.00 ure zjutraj, za malice v prihodnjem tednu. To 

pomeni, da se lahko menije spreminja do 6 

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 četrtek, 5.9.2019 do 9.00 ure 
se izberejo vse malice v tednu od 9. do 13.9.2019. 

 

Dijak lahko menije malic izbere tudi za več tednov v 
naprej, saj je jedilnik objavljen za cel mesec. 

 
Dijaki prvih letnikov pridobijo uporabniška imena in 
gesla za dostop do modula v razredu na prvi šolski 
dan, ali pri vodji šolske prehrane. Dijaki, ki so na 
malico že bili naročeni, še naprej uporabljajo enaka 
uporabniška imena in gesla iz preteklega šolskega 
leta. V primeru pozabljenega gesla, lahko na spletni 
strani www.kroky.si najdete »Navodila za 
naročanje« in si ogledate prvo točko – napotke v 
primeru izgube uporabniškega imena ali gesla. 

 

Ponujamo možnost priprave individualne diete za 

dijake z zdravniškim potrdilom. Zdravniško potrdilo 

je potrebno oddati v prodajalni ŠOLSKI BISTRO ali 

pri vodji šolske prehrane. 
 

 
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. 
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6. ODJAVA MALICE 
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Vsak dan je na voljo več menijev malice (10). 

Tabela 1 Vrste menijev šolske malice 
 

TOPLI HLADNI 

Osnovni Osnovni 

Vitalni Vitalni 

Vegi Vegi 

Fast Sweet 

Solata Brez svinjine 

 
Mogoča je nastavitev prioritetne izbire obroka. 

Prioriteto določi posameznik med 10 ponujenimi 

meniji. Ob izbiri prioritetnega menija se naročilo 

avtomatično nastavi na privzet meni. 
 

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 elektronskega naročanja preko spletne 

strani. 

Pri začasnih odjavah je malico potrebno odjaviti 
najkasneje en dan prej do 9.00 ure zjutraj. 

 
Malico je mogoče odjaviti do konca šolskega leta, 

kar se ureja pri vodji šolske prehrane. 

 
Malice v primeru izven šolskih dejavnosti katere 

organizira šola (npr. športni dnevi) ni potrebno 

odjavljati. 

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 2 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€ 

 

 

Dijaki brez subvencije: 

V kolikor obrok ni odjavljen do 9.00 ure za prvi in 

vsak naslednji dan, se obrok zaračuna v celoti kljub 

morebitni upravičeni odsotnosti. 

Dijaki s subvencijo: 

Skladno z zakonom o šolskim prehrani se, v 

primeru upravičene odsotnosti, 1 dan odsotnosti 

subvencioniran del prizna, samoplačniški del pa je 

potrebno poravnati. Za vsak naslednji ne odjavljen 

in ne prevzet obrok posameznik plača v celoti – ne 

glede na višino subvencije. 

Konec meseca se naredi obračun malic in šola izda 

položnico. 

 
 

Za doplačilo ponujamo možnost naročila XL in XXL 

porcij. XL se uporablja kot izraz za povečanje 

hladne malice in XXL kot izraz za povečanje tople 

malice. 

Znesek doplačila znaša  0,50 € za XL oziroma 

hladno malico in 1,00€ za XXL malico oziroma toplo 

malico. 

Opcija je namenjena za vse tiste dijake, ki jim 

šolska malica pomeni več kot le (malica) 

premostitveni obrok med zajtrkom in kosilom. 
 

 

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 
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