
 

 

 

               Ljubljana, 30. 8. 2022 

OBVESTILO O ŠOLSKI PREHRANI 2020/2021 

Spoštovani dijaki in starši! 

 
Tudi v letošnjem šolskem letu vam ponujamo 5 različnih menijev (3 tople ter 2 hladna 
menija). Cena malice je 2,73 EUR z DDV. 
 
 
Prijavite se na malico! Redna in zdrava dnevna prehrana je zelo pomemben 

element v vaši skrbi za zdravje in dobro počutje. 

V pomoč vam  posredujemo nekaj tehničnih informacij, vezanih na prehrano: 

• Starši dijaka prijavite na prehrano z obrazcem PRIJAVA NA PREHRANO, kar 
lahko storite tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo lahko tudi prekličete z 
obrazcem ODJAVA PREHRANE. (Oba obrazca sta na voljo na spletni strani 
šole za strojništvo, zavihek prehrana.) 
 

• Za izbor menijev in prijavo na obroke dijaki uporabljajo eAsistent, kjer z 
uporabniškim imenom in geslom dostopajo do programa in imajo v zavihku 
PREHRANA omogočeno: 

o ogled jedilnika za tekoči teden  
o izbiranje obroka - menija 
o odjava obroka 
o vpogled v vašo porabo 

 
UPORABNIŠKO IME IN GESLO dobijo dijaki pri razredniku.   
POMEMBNO! Dijak, ki nima prijave na obrok, ga ta dan v šoli ne more prevzeti. 
 

• Za prevzem obroka na izdajni liniji dijaki uporabljajo dijaško izkaznico. Z njo 
izkazujete prijavo na malico in izbiro menija, nam pa bo s tem posredovana 
informacija, kateri meni ste izbrali. Zato Vas opozarjamo, da imate dijaško 
izkaznico vedno s seboj. Če jo boste pozabili, morate priti na malico s 
potrdilom šole, ki ga boste lahko dobili največ 3x v pisarni 036 na Srednji šoli 
za strojništvo pri organizatorki prehrane (za dijake, ki imajo pouk na Trati, 
pa tam v tajništvu). Upamo, da se bo to dogajalo res izjemoma. Brez potrdila 
Vam obroka ne bomo izdali. 
 

• OPOZORILO VSEM: 
 

PRIJAVA NA PREHRANO (MALICO) je urejena takoj, ko oddate prijavnico na     
prehrano. 
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PRIJAVA NA OBROK je naloga oz. dolžnost dijaka, da se (preko eAsistenta) 
prijavi na obroke in izbere meni. 
Prijavo na obrok je potrebno urediti 3 DNI VNAPREJ!!! 
Primer: Dijak želi za v ponedeljek, 5. 9. 2020, urediti prijavo na meni 1. To pomeni, da mora 
obrok prijaviti najkasneje v petek, 2. 9. 2020, do 8.00 zjutraj. Če se spomni prijavo na obroke 
narediti zvečer, mu program prijave za ponedeljek ne bo dovolil, lahko pa bo prijavil obroke od 
torka naprej do konca meseca septembra ali še dlje. 
 

POMEMBNO!  1. 9. 2020 in 2. 9. 2020 boste vsi dijaki, ki ste oddali prijavo na 
prehrano, AVTOMATSKO prijavljeni na MENI 1, potem ste za prijavo obrokov 
odgovorni sami. 
 
POMEMBNO! Dijaki izbirate menije za 3 dni vnaprej. 
 
 
ODJAVA OD OBROKA je možna vsaj 1 delovni dan prej, do 8.00 

(Primer: če želite odjaviti obrok za v petek, ker boste odsotni, morate obrok odjaviti v sredo 

zvečer ali v četrtek zjutraj do 8.00). V primeru, da se dijak pozabi odjaviti od obroka 
ali v primeru bolezni lahko odjavo obroka za ISTI dan uredite zjutraj od 7.00 do 
7.30 na telefonski številki (04) 506 23 16 pri organizatorki prehrane, kjer dobite 
tudi vse informacije vezane na subvencijo malice. 
 
 
 

NOVOST: Letos bo na novo MENI 7 – POPOLDANSKA 

MALICA, na katerega se boste prijavili le takrat, ko boste imeli 

praktični pouk popoldan in boste želeli prevzeti obrok v jedilnici. 

Meni 7 bo dejansko pomenil prvi meni, le da ga boste prejeli v 

popoldanskem času. 
 
 
 

Želimo Vam dober tek in uspešen začetek novega šolskega leta!  

 

        Vaš Slorest 


