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Pogoji naročanja 

1. Pogoji naročanja 
Na spletnem mestu www.kroky.si, je povezava na spletno naročanje malice. S pomočjo dodeljenega 

uporabniškega imena in gesla se lahko prijavite v program naročanja. Z uporabo spletnega naročanja 

se strinjate s pogoji naročanja. 

2. Uporabniško ime: 
Je sestavljeno iz imena in priimka in vsebuje največ 8 znakov. 

Geslo: naključno izbrano geslo. Uporabnik lahko svoje nastavitve spreminja v aplikaciji moj profil. 

3. Geslo: 
Ob prvi prijavi je potrebno v profil vnesti svoj elektronski naslov, na katerega želite prejemati 

potrditvena sporočila in gesla v primeru izgube le tega. 

V kolikor izgubite geslo, si lahko izdelate novo s tem, da v prijavnem obrazcu pod vnosom gesla 

izberete povezavo izgubljeno geslo. Nato vpišete vaš e-mail naslov, katerega ste vnesli ob prijavi. 

V nekaj trenutkih na vaš e-mailnaslov prejmete potrditveno sporočilo in po potrditvi sporočila vam 

sistem dodeli novo geslo. 

4. Prijava na malico: 
Obrazec za prijavo na malico najdete na naši spletni strani (www.kroky.si). 

Prijavnice se oddajajo vodji šolske prehrane, oziroma v tajništvo šole. 

Prijava prejeta do 8. ure zjutraj se upošteva za naslednji dan, ko je pouk. 

 

5. Izbira malice 
Po uspešni prijavi v sistem se posamezniku prikaže jedilnik za tekoči mesec. Z označitvijo želenega 

menija se oblikuje naročilo. Naročilo se lahko oblikuje za toliko dni v naprej, za kolikor je določen 

jedilnik. 

Uporabnik mora naročilo zaključiti najkasneje do četrtka tekočega tedna do 10. ure dopoldan za 

dobavo malice v naslednjem tednu. 

V kolikor posameznik ne oblikuje naročila do določenega roka, se za naslednji teden naročilo 

avtomatsko oblikuje na podlagi pred nastavljene prioritete naročanja. 

Ob odjavi iz spletne aplikacije se uporabniku na njegov elektronski naslov pošlje potrdilo o 

oblikovanem naročilu. 

6. Dijaki s posebnimi prehranjevalnimi potrebami 
Vodjo šolske prehrane je potrebno obvestiti, da ima dijak posebne potrebe glede prehranjevanja, 

potrebno je  predložiti zdravniška potrdila. Na podlagi predloženih listin in osebnega pogovora se 
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oblikuje mesečni jedilnik. Dijak lahko preko spletne aplikacije izbira med 11. in 12. menijem (hladna 

ali topla dietna malica). 

 

7. Prioriteta naročila malice: 
Mogoča je nastavitev prioritete izbire obroka. Prioriteto določi posameznik med 10 ponujenimi 

meniji. 

Primer: ob izbiri prioritetnega menija se naročilo avtomatično nastavi na privzet meni. V kolikor 

posameznik ne odjavi malice ali ne spremeni prioritete, pomeni, da bo malical do preklica privzeti 

tipski meni, ne glede na vsebino le tega. 

8.  Odjava: 
Posameznik se od malice lahko odjavi skladno s pravilnikom šole. 

Starši, oziroma dijaki, odjavijo šolsko malico na naslednje načine: 

a. V programu za naročanje se nahaja bližnjica za odjavo malice (za krajše odjave) 

skladno s šolskim pravilnikom: vsak delovni dan do 10.00 ure za odjavo naslednjega dne. 

b. Vodji šolske prehrane / tajništvo (za trajne odjave). 

 

Malice v primeru izven šolskih dejavnosti katere organizira šola (športni, kulturni, informativni dnevi 

ipd.)ni potrebno odjavljati. 

9. Cena malice in plačilo storitev: 
Cena malice znaša 2,42 evra, za prejemnika 70% subvencije 0,73 evra, 

za prejemnika 40% subvencije 1,45 evra. Za storitev prehrane šola mesečno izda položnice. 

10. XL/XXL opcija  
Gre za plačljivo storitev. XL se uporablja kot izraz za povečanje hladne malice in XXL kot izraz za 

povečanje tople malice. 

Znesek doplačila za XL 0,50 € / hladno malico, za XXL malico pa 1 €.  

Opcija je namenjena za vse tiste dijake, ki jim šolska malica pomeni več kot le (malica) premostitveni 

obrok med zajtrkom in kosilom.  

11. Subvencija:  
 

Subvencioniranje šolske prehrane v šolskem letu 2014/2015 

Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in 

po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:  

 

• Do polne subvencije za malico, oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni dijaki iz družin, 

v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni 

štipendiji, ne presega 42 % neto povprečne plače v RS.  
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• Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek 

na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:  

  - nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70% 

cene malice, oziroma  

  - nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40% 

cene malice.  

 

• Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi dijaki v rejništvu, 

oziroma prosilci za azil.  

 

• Dijakom, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami in se šolajo izven zavoda, pripada pravica do subvencije v višini cene malice.  

 

• Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, 

saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov 

o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali 

državni štipendiji.  

 

• Vloga za subvencijo malice se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina dijaka ne 

razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji. 

12.  Neprevzeti obroki: 

 

Dijaki brez subvencije: 

V kolikor obrok ni odjavljen do 10.00 ure za prvi in vsak naslednji dan, kljub upravičeni odsotnosti, se 

obrok zaračuna v celoti. 

Dijaki z subvencijo: 

Skladno z zakonom o šolskim prehrani, v kolikor gre za upravičeno odsotnost (bolezen, ali druge 

izredne okoliščine) 1 dan odsotnosti se subvencioniran del prizna / samoplačniški del pa je potrebno 

poravnati. Za vsak naslednji neodjavljen in neprevzet obrok posameznik plača v celoti – ne glede na 

višino subvencije. 

 

 

Ljubljana 29.8.2014 
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