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ŠOLSKA PREHRANA - NAVODILA DIJAKOM 
 
Vrednost malice v šolskem letu 2021/2022 znaša 2,42 €. 
Dodatna subvencija pripada dijakom:  
- v višini 100 % (2,42 €), kadar dohodek ne presega 42 % neto povprečne plače v RS, 
- v višini 70 % (1,69 €), kadar je dohodek nad 42 in do 53 % neto povprečne plače RS,  
- v višini 40 % (0,97 €), kadar je dohodek nad 53 in do 64 % neto povprečne plače RS. Dohodek na družinskega člana 
je podan v odločbi za otroški dodatek. 
 

OBESKI ZA MALICO 
1. Prejeli ste obesek za prevzem in naročanje malice. 
2. Cena obeska je 3 €. 
3. Razredni blagajniki poberite denar za obeske in ga do 15. septembra 2020 oddajte v tajništvo. 
4. V primeru, da obesek izgubite ali poškodujete, dobite novega pri blagajni v kuhinji. Cena novega znaša 3  €. 

 
POLNJENJE DENARNEGA KREDITA NA OBESKIH 

1. Želeni denarni kredit na obesek lahko napolnite kadarkoli pri prodajalcu na blagajni v kuhinji. 
2. Minimalna vrednost, ki jo lahko napolnite, je 1 €. 
3. POZOR!!! Če na obesku nimate dovolj denarnega kredita, malice ne morete dobiti. 
4. Stanje kredita lahko preverite na ekranu za naročanje (tipka – prikaz stanja kartice). 

 
NAROČILO IN PREVZEM MALICE 

1. Ob prihodu v jedilnico si oglejte jedilnik za prihodnji teden. 
2. Stopite do ekrana za naročilo malice in obesek približate čitalcu. 
3. Na ekranu se prikažejo številke 1, 2, 3 in 4 kar pomeni številko menija. 
4. S prstom se dotaknete številke menija, ki ste ga izbrali za prihodnji teden. Nato pritisnete POTRDITEV. 
5. Malico naročate samo ZA EN DAN V PRIHODNJEM TEDNU (npr. v ponedeljek za naslednji ponedeljek, v torek 

za naslednji torek itn.) 
6. S potrditvijo menija se vam iz obeska odšteje vrednost vaše malice (odvisno od subvencije) in se zmanjša 

razpoložljivi kredit na vašem obesku. 
7. Tiskalnik vam natisne potrdilo s številko menija, ki ste ga prejšnji teden naročili za današnji dan. 
8. Potrdilo izročite kuharju ob prevzemu malice. 
9. Če ste bili odsotni in malice niste naročili, ste avtomatično prijavljeni na meni 1, ki ga po dogovoru s 

kuharjem lahko zamenjate za drugi meni. 
10. Če na obesku nimate kredita oz. pozabite obesek doma, vam malice ne moremo dati. 
11. Vsi dijaki, ki ste se naročili na malico, morate malico vsak dan prevzeti. ZA NEPREVZETO MALICO ALI 

NEPRAVOČASNO ODJAVLJENO MALICO STE DOLŽNI PLAČATI CELOTNO VREDNOST (2,42 €). VREDNOST SE 
VAM BO ODŠTELA OD KREDITA NA OBESKU. 

 
ODJAVA MALICE 

1. V primeru odsotnosti od pouka zaradi bolezni ali drugih vzrokov lahko starši, odjavijo posamezni obrok za 
dijaka v tajništvu šole. 

 

JEDILNIK OD 1. 9. – 10. 9. 2021 
1. 9. 2021   ni malice 
2. 9. – 9. 9. 2021  obrok po izbiri, ki je na voljo 
od 10. 9. 2021   obrok po izbiri, ki ste ga naročili 
 
         Vodja šolske prehrane 
         Uroš Flis 
Ljubljana, 1. 6. 2021 


