Šolska malica SG
Dijaki 1. letnikov boste od razrednikov na listku prejeli svojo uporabniško ime in geslo, s
katerima boste dostopali do lopolisa. V lopolisu boste sami urejali prijave in odjave obrokov.
Hkrati boste lahko izbirali različne menije in boste imeli vpogled v dinamiko koriščenja
obrokov.
Vsi tisti dijaki, ki ste oddali »Prijavo na šolsko prehrano«, boste prijeli še ključek, s katerim
evidentirate svoje obroke.
Pomembno!
Skrbno si shranite/slikajte uporabniško ime in geslo (lahko ga tudi spremenite), saj ga boste
uporabljali skozi vsa leta šolanja na naši šoli. Prav tako tudi ključek za malico.
Vsi ostali dijaki, ki ste oddali »Prijavo na šolsko prehrano« za šolsko leto 2022/23, imate te
stvari urejene in že sami skrbite za prijavo/odjavo obrokov.

Šolske malice v četrtek, 1. 9. 2022 NI in ste vsi dijaki za ta dan odjavljeni od obroka. Malico
lahko koristite od 2.9. 2022 dalje.

ODJAVO/PRIJAVAO urejate sami:
•

V lopolisu do 7.30 za isti dan, ko se želite odjaviti.

•
•

Telefon: na številko 051 352 231 do 7.30 za isti dan.
Email: malice@sc-sg.si do 7.30 za isti dan (napišete ime in priimek, razred in
oddelek, termin odjave/prijave).

Zadnji dve možnosti sta za primere, ko nimate dostopa do interneta, nedelovanja lopolisa…).
Kasnejša odjava ali prijava za tisti dan ni več mogoča.

IZGUBA KLJUČKA /IZGUBA GESLA/ODPIRANJE ČASOVNIC
V primeru izgube ključka lahko dobite novega, za katerega morate plačati 6€ (položnico
morate predhodno poravnati).
V primeru, da izgubite ali pozabite geslo, lahko pišete na spodaj navedeni e-mail naslov ali
se osebno oglasite v kabinetu 3 v času govorilnih ur in vam bo dodeljeno novo geslo.
Na spodnjem mailu lahko urejate odpiranje in zapiranje vaših časovnic (celoletnih prijav oz.
odjav) ali če imate kakršna koli vprašanja glede prehrane.
Email: odjava.prijavamalic@sc-sg.si
ali se osebno oglasite v kabinetu v času govorilnih ur.

Kabinet 3 (v pritljičju nove šole): vsako sredo med 12.00 do 14.00.

Pomembno!
Vsi tisti dijaki, ki imate dieto(celiakija, laktoza, diabetes…), morate prinesti NOVO zdravniško
potrdilo v NamoNovo.

Pomembno!
Posebno skrb glede prijave in odjave obrokov imejte posebej tisti dijaki, ki ste upravičeni do
subvencionirane šolske malice, saj če je obrok evidentiran kot ne privzeti obrok, ga boste v
celoti plačali sami.
Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta 2022/23.
Hedvika Tajnik org. preh.

