PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
Šolsko leto 2022/2023

1. PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO
Prva prijava na malico se ureja pri vodji šolske
prehrane.
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
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.

2. PONUDBA MALICE
Vsak dan je na voljo za izbiro 10 različnih
menijev malice.
TOPLI OBROKI
1. Osnovni topli 1
2. Osnovni topli 2
3. Rastlinski
4. Fast

HLADNI OBROKI
5. Solatni
6. Osnovni hladni
7.Trend
8. Vegetarijanski
9. Sladki
10. Brez svinjine

preusmeri na prijavno stran) in sicer najkasneje
do torka do 23:59 za prihodnji teden.
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.
Zagotavljamo, da bodo jedilniki objavljeni
najkasneje 20. v mesecu, kar pomeni, da je
najkrajši čas za izbiro menijev 5 dni, lahko pa
dijak izbere malico za ves mesec.
4. DOLOČITEV PRIORITETNEGA MENIJA
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 znotraj vašega uporabniškega
računa.
Nastavitev prioritetnega menija še posebej
priporočamo vegetarijancem in drugim dijakom,
ki jim osnovni (mesni) meni ne ugaja.
5. DIETNA PREHRANA
Pogoj za prijavo na dietno prehrano je prejem
zdravniškega potrdila, ki ga oddate vodji šolske
prehrane. Zagotavljamo naslednje vrste diet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3. IZBIRA MENIJA MALICE
Po oddaji prijavnice je vsak dijak avtomatsko
prijavljen na malico vsak delovni dan.
Izbira menija je mogoča preko spletne strani
www.solskibistro.si (kjer izberete vašo šolo,
kliknete gumb "IZBERI MALICO", kateri vas

www.solskibistro.com

info@solskibistro.si

Prehrana brez glutena
Prehrana brez laktoze
Prehrana brez glutena in laktoze
Prehrana brez arašidov in oreščkov
Prehrana, primerna za diabetike
Prehrana z manj OH, redukcijska dieta

Ostalih vrst in kombinacij diet v šolskem letu
2022/2023 žal ne moremo zagotavljati zaradi
zahtevnosti priprave diet in strogih predpisov, ki
urejajo pripravo le-teh.
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10. REKLAMACIJE

6. CENA MALICE
Polna cena malice znaša 2,73 € z vključenim DDV.
V primeru subvencionirane malice se cena
spremeni glede na višino subvencije.

Polna cena malice
Polna subvencija
70% subvencija
40% subvencija

Vrednost
subvencije
0,00 €
2,73 €
1,91 €
1,09 €

Plačilo
malice
2,73 €
0,00 €
0,82 €
1,64 €

Dijaki lahko malico reklamirajo:
a) v roku 24 ur preko spletnega obrazca na:
www.solskibistro.com/reklamacije.
Za ustrezno reklamacijo se upošteva reklamacija
s sliko malice (s katere je razviden datum
priprave malice) in dodanim komentarjem.
Kasnejših reklamacij ne moremo upoštevati.
b) takoj, v prodajalni šolski bistro.
V kolikor je reklamacija upravičena, dijak prejme
nadomestno malico.

7. NEPREVZETI OBROKI
Če dijak malice ni odjavil in je ni prevzel, se mu leta 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 upravičene odsotnosti, 1. dan
odsotnosti
subvencionirani
del
prizna,
samoplačniški del pa je treba poravnati. Vsak
naslednji (neodjavljeni in neprevzeti) obrok
posameznik plača v celoti – ne glede na višino
subvencije.

11. DODATNE INFORMACIJE
Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov:
info@solskibistro.si
PONUDNIK ŠOLSKE PREHRANE:
K-NORMA, d.o.o.
Magistrova ulica 1, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.solskibistro.si

8. ODJAVA MALICE
Odjava malice je mogoča preko programa za
naročanje šolske prehrane, najkasneje do 9:00 za
naslednji delovni dan.
Stalna odjava oz. odjava do konca šolskega leta
se ureja pri organizatorju šolske prehrane.

9. PLAČILO MALICE
solskibistro
Po zaključku meseca se naredi obračun malice,
nato šola izda položnice.
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