
Navodila in novosti v zvezi s šolsko prehrano 

 

1. PRVA PRIJAVA NA ŠOLSKO PREHRANO 

 

Dijak se lahko na šolsko prehrano naroči kadarkoli med šolskim letom.  

V ta namen izpolni obrazec »PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO«. 

Izpolnjen obrazec odda gospe Lei Petrevčič:  

 

- vsak dan med 7.00 in 8.00 ali med 14.00 in 15.00 v jedilnici Špajza 

- vsak dan med 8.00 in 14.00 v jedilnici Špon 

 

Gospa Lea Petrevčič bo dijakom ob prijavi dala morebitna dodatna navodila. 

 

Dijak za prevzem malice potrebuje dijaško izkaznico. Za dijake, ki dijaške izkaznice 

nimajo oz. so jo morda izgubili, bo v tednu med 5. 9. 2022 in 9. 9. 2022 organizirano 

fotografiranje in posledično omogočeno naročanje novih dijaških izkaznic.  

 

Dijaki, ki dijaške izkaznice še nimajo, bi pa želeli malicati, to urejajo pri gospe Lei Petrevčič, ki 

jim bo za vmesno obdobje izdala začasno dijaško izkaznico. 

 

2. ODJAVLJANJE OBROKOV…… 

 

S 1. 9. 2022 v veljavo stopa nov sistem za vodenje prehrane – MojaMALICA. 

Sistem omogoča, da dijak ali njegovi starši v primeru izostanka odjavo prehrane opravijo na 

daljavo, preko računalnika, tablice oz. mobilnega telefona. 

 

Na spletni strani Šolskega centra Nova Gorica dijak odpre okno »Šolska prehrana«, kjer je 

potrebno izbrati povezavo »AplikacijaMojaMalica«. 

 

  
 

Odpre se okno: 

 

 
 

Ob kliku na »Registracija« sistem zahteva vnos 

šifre koristnika – to šifro bodo vsi dijaki prejeli 

pri prvi razredni uri. 

 

Po vnosu šifre in EMŠO je potrebno slediti 

navodilom aplikacije. 

 



OPOZORILO 

 

Posamezen obrok je pravočasno prijavljen/odjavljen, če je sprememba v aplikacijo vnesena 

vsaj en dan prej, najkasneje do 11.00. Zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin se lahko izjemoma 

sprememba vnese tudi na dan odsotnosti najkasneje do 8.00. 

 

Za nepravočasno odjavljene subvencionirane obroke krije stroške starš v višini polne cene 

obroka. 

 

SEPTEMBRA JE NOVA APLIKACIJA MojaMALICA še v fazi preizkušanja, zato je v tem obdobju 

možno obroke odjavljati tudi na dosedanji način – preko telefonske številke 05 62 05 620 oz. 

preko e-pošte: malica@scng.si  

Od 1.10.2022 dalje bo odjava možna le še preko aplikacije MojaMALICA. 

mailto:malica@scng.si

