1. PRIJAVA NA ŠOLSKO MALICO
Prva prijava na malico se ureja pri vodji šolske
prehrane: Nataši Klement (01/547 41 13)
Zakon o šolski prehrani določa obveznosti staršev
oziroma dijakov, ki nastopijo z oddano prijavnico za
malico:
-

PRAVILA ŠOLSKE
PREHRANE

-

-

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.

Šolsko leto 2018/2019

zabeleženo dovolj visoko dobroimetje. V kolikor je
dobroimetje na računu zabeleženo do 10. ure
zjutraj, dijak prvo malico prejme naslednji delovni
dan. V primeru kasnejšega beleženja dobroimetja,
bo dijak malico prejel dan kasneje.
Izbira menija poteka samo znotraj modula Lo.Polis.
Vsak dan je na voljo več menijev malice (10). Izbira
oziroma sprememba menijev je mogoča do 5
delovnih dni vnaprej. Malico je potrebno izbrati za
cel teden. Če dijak menija ne izbere, je avtomatsko
prijavljen na osnovni hladni oz. privzeti meni.
Primer: v sredo, 5.12.2018 do 24. ure se lahko
izberejo vse malice od srede 12.12.2018 dalje.
Dijak lahko menije malic izbere tudi za več tednov v
naprej, saj je jedilnik objavljen za mesec dni vnaprej.
POMEMBNO: Dijak je po vnosu v program Lo.Polis
na malico naročen vsak dan, četudi malice ne
izbere. V kolikor dijak malice ne odjavi in je ne
prevzame se mu le ta zaračuna v višini polne cene
malice.

2. IZBIRA MENIJA MALICE
Oddaja prijavnice omogoča vnos prijave v program
Lo.Polis, kar ureja vodja šolske prehrane.

3. INFORMACIJE O MALICI
Dijaki prevzemajo malico izključno z dijaško izkaznico!

Prejemniki popolne subvencije, ki oddajo prijavnico
in so v sistem Lo.Polis vneseni do 10. ure, so na
malico avtomatsko prijavljeni z naslednjim
delovnim dnem. V primeru kasnejše oddaje,
začnejo dijaki malico prejemati dan kasneje.

Delovni čas bistroja:
ponedeljek - petek

7.00 – 14.00

Dijaki z delno subvencijo in dijaki brez subvencije, so
na malico naročeni s trenutkom, ko je na računu

V kolikor dijak ni prejel dijaške izkaznice ali je le to
izgubil, se mi izda nadomestna začasna kartica, s
katero lahko dijak prevzame malico.
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

6. PLAČILO MALICE

na natasa.klement@gmoste.si, ki vam bo uredila
»Zahtevek za povrnitev subvencije«.

Malice se plačuje predplačniško na dva načina:

4. ODJAVA MALICE

1. s plačilom na TRR podjetja K-NORMA d.o.o:
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 v programu Lo.Polis
najkasneje en dan prej do 10. ure zjutraj.
Elektronska sporočila in telefonski klici ne veljajo kot
pravočasna odjava.
Pri vodji šolske prehrane je malico mogoče odjaviti
tudi do konca šolskega leta.

5. 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€

IBAN SI56 1010 0005 2058 925
K-NORMA d. o. o.
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
V namen plačila obvezno navedite: ime in priimek
dijaka, razred in kratico GM. V sklic ni pomembno
kaj navedete, vnesete lahko: SI99 in po potrebi
dodate nekaj poljubnih številk.
Vsa preplačila bodo vidna v modulu prehrana
Lo.Polis najkasneje v TREH DELOVNIH DNEH po
plačilu. V kolikor vaše plačilo po treh delovnih dneh
še ni vidno, nas prosimo obvestite na e-mail naslov:
info@solskibistro.si.
Pazite prosim, da bodo vsa plačila pravočasna, saj
brez pozitivnega stanja dijak malice ne bo mogel
izbrati in ne prevzeti.

7. 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.

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

2. gotovinsko predplačilo malice
Od vključno 3.12.2018 dalje, je možno tudi
gotovinsko predplačilo malice, ki se izvaja v
prodajalni Šolski Bistro. Gotovino najlažje naložite
na izkaznico v prodajalni Šolski Bistro v jutranjih
urah. Minimalni znesek gotovinskega predplačila
znaša 5,00€.
V kolikor ste do meseca decembra 2018 šolsko
malico plačevali preko predplačniškega sistema, a
ste prejemnik popolne subvencije, vas prosimo, da
kontaktirajte vodjo šolske prehrane Natašo Klement

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

