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ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU  2020/21 

NAVODILA ZA IZBIRO IN ODJAVO MALICE 

 

Izvajalec prehranske storitve objavlja jedilnik na spletu in na oglasnih tablah v 

jedilnici.  V četrtek se objavi jedilnik za naslednji teden.  

 

I.  PRIJAVA IN SPREMEMBA IZBIRE OBROKA 

A) PRIJAVA 

Dijak, ki je v tajništvu šo le oddal pr ijavo  na šo lsko malico, je naročen na meni 1 oz.  

drug meni,  če  je to jasno označi l na oddani celo letni pr ijavi.   

 

B) SPREMEMBA IZBIRE OBROKA 

Dnevno lahko dijak spremeni izbiro obroka iz menija 1 na želeno vrsto obroka na 

spletu: www.easistent .com.  V program vnese svo je  uporabniško ime in geslo ,  k i ju je 

prejel,  in izbere meni,  ki ga že li.  Postopek zaključi s funkcijo SHRANI.  

 

Dijak lahko spremeni vrsto obroka najkasneje do 11.00 tekočega dne za naslednji 

dan.  

 

II.  ODJAVA OBROKA 

A) REDNA ODJAVA OBROKA 

Kot pravočasno oddana odjava obroka se šteje odjava, ki je bila opravljena najpozneje 

do 11.00 ure tekočega dne  za naslednji dan.  

 

Redna odjava poteka na spletu: www.easistent .com, Dijak v program vnese svoje  

uporabniško ime in geslo ,  ki ju je preje l,  in obrok odjavi.  Postopek zaključi s funkcijo  

SHRANI.  

 

 

http://www.easistent.com/
http://www.easistent.com/
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B) PRAVOČASNA IZREDNA ODJAVA  

V pr imeru bo lezni in drugih izrednih okoliščin,  zarad i kater ih je dijak odsoten in n i  

mogel pravočasno redno odjavit i obroka, se kot pravočasna šteje tudi odjava ,  

opravljena od 7.00 ure  do najkasneje 7.30 ure zjutraj  za tekoči dan. Dijak ali starši 

lahko izredno odjavo opravijo  le na telefonsko števi lko: 051/383 -727. Referent  bo o 

takšni odjavi napravil uradno zabeležko ,  v kater i bo zapisal čas in datum telefonskega 

klica,  osebno ime osebe, ki je klicala,  osebno ime dijaka, za katerega se obrok odjavlja ,  

ter obdobje odjave.  

 

C) NEPRAVOČASNA ODJAVA OZ. NEODJAVLJENI OBROK  

Obroki,  ki niso bili od javljeni,  in prepozno odjavljeni obroki se ne subvencionirajo . 

Naročnik mora plačat i po lno ceno v viš ini  2,42 €.  

 

III.  PREVZEM OBROKA 

Zaradi zagotavljanja spoštovanja hig ienskih pr iporočil za preprečevanje šir jenja 

okužbe z virusom SARS -CoV-2 poteka prevzem obroka do preklica na naslednji način:  

Dve minut i pred zvonjenjem odideta reditelja po šolsko malico v avlo, kjer  prevzameta 

malico za svo j razred. Učit elj,  k i ima pouk v razredu pred začetkom malice,  v razredu 

počaka toliko časa,  da se malica razdeli,  in označi manjkajoče dijake ter seznam pust i 

v predalčku tajnice v zbornici.   

 

IV. DELOVNI ČAS ŠOLSKE RAZDELILNE KUHINJE 

Šolska razdelilna kuhinja zaradi zagotavljanja spoštovanja hig ienskih pr iporočil 

za preprečevanje šir jenja okužbe z virusom SARS -CoV-2 do preklica ne bo 

obratovala.   

 

        Karin Kočevar,  l.  r .   

organizator ica šo lske prehrane  


