ŠOLSK A PREHRANA V ŠOLSK EM LETU 2021/22
NAVODILA ZA DIJAK E

Izvajalec prehr anske st orit ve objavlja jedilnik na splet u in na oglasnih t ablah v
jedilnici. V čet rt ek se objavi jedilnik za naslednji t eden.

I. PRIJAVA IN SPREMEMBA IZBIRE OBROK A
A) PRIJAVA
Dijak, ki je v t ajništ vu šo le oddal pr ijavo na šo lsko malico, je naročen na meni 1 oz.
drug meni, če je t o jasno označil na oddani celo let ni pr ijavi.

B) SPREMEMBA IZBIRE OBROK A
Dnevno lahko dijak spr emeni izbiro obr oka iz menija 1 na želeno vrst o obroka na
splet u: www.easist ent .com. V program vnese svo je uporabniško ime in geslo , ki ju je
prejel, in izbere meni, ki ga že li. Post opek zaključi s funkcijo SHRANI.
Dijak lah ko sp remeni vrsto ob roka naj kasneje do 11.00 tekočega dne za nasledn ji
dan.

II. ODJAVA OBROK A
A) REDNA ODJAVA OBROK A
Kot pravočasno oddana odjava obroka se št eje odjava, ki je bila opravljena najpozneje
do 11.00 ure t ekočega dne za naslednji dan.

Redna odjava pot eka na splet u: www.easist ent .com, Dijak v program vnese svoje
uporabniško ime in geslo , ki ju je preje l, in obrok odjavi. Postopek zaključi s funkcijo
SHRANI.
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B) PRAVOČASNA IZREDNA ODJAVA
V pr imeru bo lezni in drugih izr ednih okoliščin, zarad i kat er ih je dijak odsot en in n i
mogel pravočasno redno odjav it i o broka, se kot pravočasna št eje t udi odjava ,
opravljena od 7.00 u re do n ajkasnej e 7.30 u re zjut raj za t ekoči dan. Dijak ali st ar ši
lahko izredno odjavo opravijo le na telefonsko števi lko: 051/383 -727. Referent bo o
t akšni odjavi napravil uradno zabeležko , v kat er i bo zapisal čas in dat um t elefo nskega
klica, osebno ime osebe, ki je klicala, osebno ime dijaka, za kat erega se obrok odjavlja ,
t er obdobje odjave.
C) NEPRAVOČASNA ODJAVA O Z. NEODJAVLJENI OBROK
Obroki, ki niso bili od javljeni, in pr epozno odjavljeni o broki se ne subvencio nir ajo .
Naročnik mora plačat i po lno ceno v viš ini 2,73 €.

III. PREVZEM OBROK A
Zaradi zagot avljanja spošt ovanja hig ienskih pr iporočil za preprečevanje šir jenja
okužbe z viruso m S ARS -CoV-2 pot eka prevzem obroka do preklica na naslednji način:
Na lokaciji Ljubljanska cest a 12 dijaki malica jo v jedilnic i v dveh skup inah, v ločenih
časo vnih t er minih:
- od 9.25 – 9.45 ma licajo dijaki, ki ima jo mat ične učilnice (pouk) v pr it lič ju in drugem
nadst ropju: 2. d, 3. d, 4. d, 2. a, 2. b, 4. a, 4. b,
- od 10.15 – 10.35 malicajo dijaki, ki imajo mat ične učilnice (pouk) v prvem
nadst ropju: 3. a, 3. b, 1. a, 1. c, 1. d, 2. c, 3. c.
Mize v jed ilnici so v naprej označene po oddelkih.
Na lokaciji T rg zbora odposlancev 22 malica pot eka med 9.25 – 9.45. dijaki ma licajo
v jedilnici. Mize so v napr ej označene po oddelkih.
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IV. DELOVNI ČAS ŠOLSKE RAZDELILNE KUHINJE
Šolska razdelilna kuhinja na Ljubljanski cest i 12 obrat uje med 9.00 in 11.00 uro.
Na Trgu zbora odposlancev kuhinja del uje med 9.00. in 10.3 0 uro.

Tomaž Markovič
žig

Ravnatelj
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