ŠOLSKA PREHRANA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
PRIJAVA
Na šolsko malico so prijavljeni vsi dijaki, ki so v juniju oddali obrazec. Kdor ga še ni, ga dobi
pri meni, vendar 1. šolski dan ne more malicati. Isto velja za dijake, ki imajo še popravni izpit v
septembru. Ko izpite opravijo, se oglasijo v pisarni za dijake, da uredimo prijavo.
Vse v zvezi s subvencioniranjem prehrane urejajo na pristojnem Centru za socialno delo.
ODJAVA
Dijaki in zaposleni lahko šolsko malico odjavijo s svojim uporabniškim imenom in geslom
(ponovno ga dobijo v pisarni informacijsko-komunikacijske službe, II. nad.) preko
spletne strani www.lopolis.si.
Odjava se šteje kot pravočasna, če je urejena do 8:00 ure za naslednji dan. Kasnejša odjava
se šteje kot nepravočasna in se obračuna po polni ceni 2,73 eur. (NOVA CENA)
Opozorite dijake, ki imajo tedensko prakso na deloviščih- ko bodo spreminjali jedilnike,
naj dneve, ko so na praksi pustijo odjavljene, v nasprotnem primeru povozijo mojo odjavo
in se jim šteje kot prijavljen neprevzet obrok.
*Prosim razrednike, da se pogovorijo z dijaki o pomembnosti odjavljanja prehrane,
še posebno subvencioniranih obrokov!
IZBIRA MENIJA
Ob začetku šolskega leta si dijaki in zaposleni na spletni strani www.lopolis.si izberejo želeni
meni šolske malice. Če tega ne spreminjajo, so avtomatsko prijavljeni na 1. meni. Ponudbo
si lahko ogledajo na naši spletni strani ali pa na spletni strani Lopolisa.
Prvi teden pouka, do vključno z 8. 9. 2021, bo izbira menija prosta, po tem roku pa lahko
spremembe vpisujete samo od 10. dneva naprej (tako kot je bilo do sedaj).
DIETA- v primeru diete, se dijaki obrnejo name in na vodjo kuhinje Majdo Rekar.
KARTICA- 1. letniki plačajo kavcijo za kartico 7 eur.
Kdor kartice nima, malice ne more prevzeti. V primeru izgube ali drugih težav bomo urejali
sproti. Kartica ni prenosljiva in je ne sme uporabljati nihče drug kot lastnik. Če pride do
zlorabe le-te, imajo v kuhinji pravico kartico odvzeti. Lastnik jo lahko prevzame v pisarni
za dijake. Vse ostale informacije o šolski prehrani in subvencijah, so na voljo na naši spletni
strani pod zavihkoma MALICA in ŠOLSKA PRAVILA.
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