
Dijak se prijavi s dostopnimi podatki v e-asistenta. V
zavihku "Prehrana" ureja prijave in odjave ter izbere meni.
Prijava na malico se lahko naredi nekaj dni prej.
Najkasneje pa jo dijak lahko uredi en dan pred malico do
14. ure. Tudi če ni prijavljen, dijak lahko pride po malico,
vendar lahko dobi le tisto, kar je ostalo (če je ostalo).

NAVODILA ZA ŠOLSKO PREHRANO

PRIJAVA

Oddajo jo starši ali skrbniki dijaka kadar koli v šolskem letu. 
Dijak začne malico prejemati naslednji dan pouka po
prejeti prijavnici.
Prijavo v e-asistentu uredi organizator šolske prehrane.
Prijavni obrazec dobite pri ge. Katji Kokol ali na spletni strani
šole. 

1.

DNEVNA PRIJAVA NA MALICO3.

PREKLIC PRIJAVE

Prijava na prehrano je lahko kadar koli preklicana. Preklic
velja z naslednjim dnem po prejemu preklica. 

 

2.

DNEVNA ODJAVA MALICE

Če dijak določeni dan ne želi malico, zboli ali je odsoten, se
od malice odjavi. 

Po e-asistentu je odjava možna do 14. ure za naslednji
dan. Izjemoma se dijak lahko odjavi isti dan do 8. ure zjutraj
v jedilnici pri ge. Mileni. Če dijak, ki je naročen na malico, te

ni pravočasno odjavil, mora obrok plačati (2,73 evra).
 
 
 

4.



Nekateri dijaki imajo subvencionirano prehrano. Ta je lahko
100 %, 70 % ali 40 %. Šola pridobi podatke iz Centralne

evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) in
ustrezno zniža ceno malice. 

 
 
 

SUBVENCIONIRANA
PREHRANA

Dijaki malico prevzemajo z dijaško izkaznico. Plačujejo z
gotovino, ni položnic ali kartic.
Cena enega obroka je 2,73 €.
Dijaki si na kartico naložijo denar pri pultu v jedilnici, pri
ge. Mileni. Priporočamo, da si dijaki na kartico naložijo
gotovino za en mesec. 
Najvišje dovoljeno imetje je 20 €. Če ima dijak na kartici
nižje stanje od dovoljenega limita (-20 €), se ne more
več prijaviti na malico oziroma ne more prevzeti obroka.
Malica se mu "zaklene" dokler si ne naloži denarja na
kartico. 

EVIDENTIRANJE IN PLAČILO5.

6.

Za vse dodatne informacije lahko pišete na
hanija.bujas@ssom.si ali pokličete na 02 330 28 25

 
 
 


