
  
 

 

    

 

ŠOLSKA PREHRANA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

         PRIJAVA  

Na šolsko malico so prijavljeni vsi dijaki, ki so v juniju ali kasneje oddali obrazec. Kdor ga še 

ni, ga dobi v pisarni za dijake,  vendar 1. šolski dan še 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  urejate 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 odjavljena en delovni dan prej, do 8. ure zjutraj. 

Kasnejša odjava se šteje kot nepravočasna in se obračuna po polni ceni  2,42€. 

Opozorilo dijakom, ki imajo tedensko prakso na deloviščih- ko boste spreminjali jedilnike- 

dneve, ko ste na praksi pustite odjavljene, v nasprotnem primeru povozite mojo odjavo in 

se vam šteje kot prijavljen neprevzet obrok.   

*Posebno pozornost namenite odjavljanju prehrane, da le-te ne mečemo proč in se 

izognemo nepotrebnim stroškom. 

IZBIRA MENIJA 

Ob začetku šolskega leta si dijaki in zaposleni na spletni strani www.lopolis.si izberemo 

želeni meni. Če tega ne spreminjate, ste avtomatsko prijavljeni na 1. meni. Ponudbo si lahko 

ogledate na naši spletni strani ali pa na spletni strani Lopolisa. 

Prvi teden pouka, do vključno s 6. 9. 2020, bo izbira menija prosta, po tem roku pa lahko 

spremembe vpisujete samo od 10. dneva naprej (tako kot je bilo do sedaj). 

LETOŠNJA NOVOST: na voljo bo topla in hladna malica na določene dneve po 

razporedu. Izbirate lahko med mesnimi in brezmesnimi obroki. 

DIETA- v primeru diete, se dijaki obrnejo na koord. šolske prehrane in na vodjo kuhinje ga. 

Majdo Rekar. Velja pa pravilo, da se upošteva mnenje zdravnika specialista. 

KARTICA- 1. letniki in 4. PTI 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 
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zlorabe le-te, imajo v kuhinji pravico kartico odvzeti. Lastnik jo lahko prevzame v pisarni 

za dijake. 

 

Pripravila: Anja Bergant, koordinatorica šolske prehrane 


