ŠOLSKA MALICA (2016/17)

28. 8. 2016

1. Oddaja prijavnice na šolsko malico (ob vpisu ali kadarkoli med šolskim letom)
2. Plačilo malice - predplačniški sistem → Dijaki položijo dobroimetje za malico v šolski jedilnici (z
gotovino), s plačilom položnice (v tem primeru pokažejo v jedilnici odrezek plačane položnice, šele nato se
jim znesek zabeleži) ali z nakazilom preko elektronskega bančništva (v tem primeru pokažejo v jedilnici
natisnjeno potrdilo, šele nato se jim znesek zabeleži). V sistem Lo.Polis se vplačan znesek zabeleži kot
dobroimetje. Od tega trenutka so aktivno prijavljeni na malico in so se dolžni za posamezne dni, ko ne bodo
malicali, pravočasno odjaviti (sicer se jim od dobroimetja odšteje znesek v vrednosti cene malice). To velja
tudi za dijake, ki so upravičeni do subvencije in malicajo brezplačno. Priporočljivo je, da plačujejo malico
za določeno obdobje vnaprej (da se izognejo gneči v jedilnici). Blagajna v jedilnici je odprta: od 7. ure
zjutraj do 14. ure (razen v odmorih, namenjenih malici). Cena obroka šolske malice je 2,42 evra.
V primeru, ko je dobroimetje dijaka nižje od 2,42 evra, sistem dijaka »zaklene«. To pomeni, da se mu
prihodnje dni dodelijo odjave. V tem primeru tudi ni možno izbiranje menijev za naslednje dni. Ko naloži
dovoljeno dobroimetje, se ponovno aktivira.
3. Izbira menijev, preverba stanja dobroimetja, odjava → V aplikaciji Lo.Polis na šolski spletni strani,
kjer se prijavijo z uporabniškim imenom in geslom, ki so ju prejeli. Posamezne menije zbirajo na osnovi
jedilnika (objavljen na spletni strani pod Dijaška prehrana). Odjava je možna za posamezne dneve ali
obdobje. Pravočasna odjava je vsaj dan prej do 11. ure. Odjava je možna tudi po telefonu (šolska jedilnica,
02 22 85 308) ali po e-mailu (malica@prva-gimnazija.org). Če se dijak ne odjavi pravočasno in ni prevzel
obroka, se od dobroimetja odšteje znesek malice. V primeru odsotnosti dijakov zaradi organiziranih
dejavnosti šole za odjavo poskrbi šola.
Če so prijavljeni na malico in niso izbrali menija, jim pripada pri prevzemu malice meni 1 (mesni sendvič).

4. Subvencionirana šolska malica
Upravičenost do subvencije šolske malice izhaja iz uvrstitve v dohodkovni razred v odločbi o otroškem
dodatku ali državni štipendiji).
Za dodelitev pravice do subvencionirane šolske malice je potrebna predhodna prijava dijaka na šolsko
malico.
 Do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada polna subvencija, oz. brezplačna
malica.
 Nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini 70
% cene malice. Subvencija malice v tem primeru znaša 1,69 evra, dijakovo doplačilo pa 0,73 evra.
 Nad 53 % do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji pripada subvencija malice v višini
40 % cene malice. Subvencija malice v tem primeru znaša 0,97 evra, dijakovo doplačilo pa 1,45
evra.
Vodja šolske prehrane ima vpogled o upravičenosti do subvencionirane malice v centralni evidenci. Šola za
obdobje, ko je dijak malico že plačal po polni ceni, a je bil upravičen do subvencije, denar vrne (v šolski
jedilnici).
4. Jedilnik → na spletni strani šole (rubrika Informacije - Dijaki – Dijaška prehrana) in na oglasni deski
pred zbornico in v šolski jedilnici.
6. Prevzem malice v jedilnici → na terminalu se dijaki evidentirajo z dijaško izkaznico, od dobroimetja se
jim odšteje znesek malice.
7. Izguba gesla → kontaktirajo po e-mailu vodjo šolske prehrane, mag. Heleno Lonjak
(helena.lonjak@prva-gimnazija.org).
8. Izguba dijaške izkaznice → sporočijo v jedilnico, da zaklenejo dobroimetje, in v tajništvu naročijo novo
izkaznico.
9. Dodatne informacije → na spletni strani v rubriki Prehrana ali pri vodji šolske prehrane, prof. Heleni
Lonjak.

Podatki za naplačilo s položnico ali nakazilo na TRR:
Brezalkoholna okrepčevalnica Tapeiner Vlado, s. p.
Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Davčna številka: 18919413
TRR: SI56 044030114273451 (to je nov TRR od novembra 2016 naprej!)
Namen plačila: Ime, priimek, razred dijaka
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PONUDBA OKREPČEVALNICE
Tudi če niste prijavljeni na malico, vam v šolski jedilnici kadarkoli z veseljem postrežemo z dodatno
ponudbo (seznam Dodatne ponudbe je objavljen v rubriki Dijaška prehrana na spletni strani šole).

