
 

 

POJASNILA V ZVEZI S ŠOLSKO PREHRANO 

Organizacijski čas šolske prehrane 
Malica je organizirana v glavnem odmoru (10.25–10.55) po razporedu v jedilnici ali v razredu. 
Kosila so na voljo po pouku v jedilnici. Dnevni razpored malicanja po razredih in v jedilnici je 
objavljen na šolski spletni strani.   
 
Cena obrokov in subvencioniranje malice 
Šolska malica je lahko subvencionirana (100 %, 70 %, 40 %). Cena brez subvencije je 2,42 €. 
V razdelilni kuhinji dijakom ponujamo tudi zajtrk (1,40 €) in šolsko kosilo (3,40 € ali 4,20 €).  
 
Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice. Šole bodo upoštevale 
uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi 
izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižale višino položnice za 
malico. Še vedno pa je potrebna prijava na malico v šoli za pridobitev subvencije. Če malica 
ni prevzeta ali odpovedana, MIZŠ ne subvencionira obroka in se plača polna cena 
malice. 
 
Prijava na šolsko prehrano 
Starši ali skrbniki prijavijo dijaka na šolsko prehrano za 1. letnik ob vpisu, za ostale letnike pa 
z elektronsko prijavo na Portalu za starše v eAsistentu za naslednje šolsko leto, med šolskim 
letom pa kadarkoli z izpolnjenim obrazcem, ki ga prejmejo v tajništvu šole, na spletni strani 
šole ali pri organizatorju šolske prehrane.  
 
Preklic prijave (naročniškega razmerja) na šolsko prehrano 
Prijavo na prehrano se prekliče z izpolnjenim in s strani staršev podpisanim obrazcem, ki je na 
voljo v tajništvu ali na spletni strani šole in je oddan v tajništvo, osebno ali po e-pošti. Kadarkoli 
med šolskim letom se lahko dijak ponovno prijavi po postopku za prijavo malice.  
 
Odjava od posameznih obrokov  
V primeru bolezni oz. odsotnosti je odjava obroka možna za naslednji dan, če dijak odjavi 
malico do 9.00 ure. Odjava poteka izključno preko eAsistenta s klikom na Odjavo. Če dijaki 
zamudijo čas za odjavo, so okna za odjavo blokirana. Telefonskih, pisnih ali osebnih odjav od 
malice za določene dneve šola ne sprejema.  
 
Izbira menijev  
Dnevno zagotavljamo do osem menijev, od katerih so štirje mesni (topli ali hladni) in štirje 
brezmesni (topli ali hladni). Izbira menijev poteka preko eAsistenta. Dijak se vpiše v sistem na 
spletnem naslovu e-Asistenta s svojim uporabniškim imenom in geslom, ki ju prejme na šoli 
na začetku izobraževanja, nato pa klikne na levi modul Dijaki. Potem izbere Prehrana in 
odprejo se meniji, kjer mora, če želi spremeniti meni, najprej odjaviti starega, ki ga je izbral ob 
prijavi, nato pa prijaviti novega. Izbira je možna do 21. ure za 7 dni vnaprej. 
 
Evidentiranje in obračun prevzetih obrokov 
V jedilnici je obvezna uporaba dijaške izkaznice za identifikacijo dijaka, ugotavljanje 
naročenega obroka in evidentiranje prevzetega obroka. V razredu je evidentiranje izvedeno 
avtomatično s prisotnostjo pri tretji uri; eAsistent avtomatično manjkajoče dijake (3. ura) 
evidentira kot dijake, ki niso prevzeli obroka, kar se upošteva tudi pri dodeljevanju subvencij. 
 
Malica na športnem dnevu in enodnevnih ekskurzijah  
Na dan športnega dneva in enodnevne ekskurzije bo vsa prehrana odpovedana. Dijaki se 
lahko na suho malico prijavijo in jo v tem primeru prejmejo ob vstopu na avtobus ali jo 
prevzamejo dan pred odhodom. Vsi ostali morajo malico prinesti s seboj. 
 
 



 
 
 
 
 
Malica v primeru zobozdravniškega pregleda in splošnega sistematskega pregleda 
Malica in kosilo sta na dan, ko ima razred organiziran zobozdravniški pregled, organizirana po 
običajnem razporedu. Šolska svetovalna služba organizatorju prehrane posreduje termine 
zdravniških sistematskih pregledov. Organizator prehrane malico in kosilo na dan, ko ima 
razred organiziran sistematski pregled,  odjavi.  
 
Malica v času OIV  
Vsa prehrana za te dni bo odpovedana; kdor jo želi dobiti, se nanjo vnaprej prijavi. 
 
Odgovornosti dijakov in rediteljev  
Na šoli spodbujamo pravočasno odjavljanje obrokov in si prizadevamo za čim manj odpadne 
hrane, pravilno ločevanje bioloških odpadkov in embalaže. Spodbujamo pitje nesladkanih 
pijač, navadne vode in sledimo ostalim smernicam zdravega prehranjevanja. Dijakom nudimo 
dodatne aktivnosti s področja zdravega prehranjevanja in zdravega načina življenja preko 
različnih projektov in tekmovanj. Dijaki lahko razpravljajo o šolski prehrani v okviru  mladinskih 
ur, na dijaškem parlamentu ... Učitelji, razredniki in dijaki si skupaj prizadevamo za upoštevanje 
šolskih pravil. Če razred malica v razredu, odideta reditelja 5 min pred koncem 3. šolske ure 
po malico. Reditelja nadzorujeta ločevanje odpadkov v razredu in odnašata ločene ostanke 
malice pred koncem glavnega odmora iz razreda. Opozarjata sošolce in odgovarjata, da 
ostanki malice in embalaža ne ostanejo v razredu, na hodniku, avli ali v koših.  
 
V šolski jedilnici je kotiček z ne prevzeto malico, ki jo lahko v jedilnici poje kdorkoli.  
   
  
Pravila šolske prehrane so zapisana v publikaciji GJP. 

 

Ravnateljica 

Lidija Žigon 

V Ljubljani, 1. 9. 2020 


