
PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 2018/19 

Za prijava na šolsko malico in kosilo imamo različne obrazce. Obrazec za malico oddate v Referat za 

dijaške zadeve, obrazec za kosilo oddate v šolsko kuhinjo.  

Prijava na malico: 

Vsi dijaki, ki bodo pravilno izpolnili prijavnice za malico in jih oddali v Referat za dijaške zadeve 

najkasneje do petka, 22. junija 2018, bodo od 3. septembra 2018 dalje uradno naročeni na malico. 

(Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1) po 8. členu (prijava na šolsko prehrano) (2) Prijava se odda v 

mesecu juniju za prihodnje šolsko leto). 

Vsi ostali dijaki, ki bi se želeli prijaviti po začetku šolskega leta, lahko to storijo vsak delovni dan. 

Pravilno izpolnjeno prijavnico oddajo v referatu za dijaške zadeve. Naslednji dan po prijavi bodo prejeli 

malico. Prijavnice lahko dobijo v Referatu za dijaške zadeve ali na spletni strani (Gimnazija, rubrika 

Šolska prehrana).  

Dijaki se lahko preko programa Lo-polis vsak teden odločajo med osmimi različnimi meniji: npr. mesni, 

vegetarijanski, vegi, dietni in ostalo.  Dijaki se za različne menije lahko odločajo celo leto, vsakokrat 

do četrtka do 10h, za en teden vnaprej. V primeru, da dijaki ne izberejo nobenega menija, jim bo 

avtomatično pripadal osnovni meni, za katerega so se odločili na prijavnici: npr. osnovni mesni 

oziroma vegetarijanski meni ipd. 

Tisti dijaki 2., 3. in 4. letnika, ki se bodo prijavili v juniju, bodo lahko izbirali menije že v zadnjem 

tednu v avgustu, najkasneje od 28. avgusta 2018 do 10h, preko računalniškega programa Lo-polis, 

dostopnega na http://www.lopolis.si/, z uporabniškim imenom in geslom, ki so ga dobili ob prvi 

prijavi na malico.  

Odjava malice:  

Dokončna odjava malice je mogoča le zadnji teden v mesecu, z izpolnjenim obrazcem. Ta obrazec 

dijaki obvezno oddajo v referatu za dijaške zadeve  (po uradnem dogovoru v Pravilniku za prehrano 

Gimnazije Bežigrad ). Za začasno odjavo (v primeru bolezni ali druge nujne odsotnosti) pa velja, da se  

dijaki odjavijo najkasneje do osme ure zjutraj preko programa Lo-polis. 

Prijava na šolsko kosilo:  

Na gimnaziji je možna tudi prijava na kosilo. Pravilno izpolnjene prijavnice za kosilo v šolskem letu 

2018/19 dijaki oddajo v šolsko kuhinjo (NE v Referat za dijaške zadeve), najkasneje do 22. junija 

2018 oziroma od 3. septembra dalje. Prijavnice za kosila se dobijo v kuhinji oziroma na spletni strani 

(Gimnazija, rubrika Šolska prehrana).  

Odjava od šolskega kosila: 

Začasno odjavo lahko dijaki opravijo po telefonu 01 3000 412 ali preko Lo-polisa ali osebno, en dan 

prej. Za dokončno odjavo od kosila se prav tako domenijo osebno, z osebjem v kuhinji.  

Vse spremembe in novosti lahko redno spremljate na FB profilu Gimnazije Bežigrad.  

 

http://www.lopolis.si/

