
 

 

Navodila za odjavo/prijavo malice in spremembo menija 
 

Dnevni obrok lahko odjavijo/prijavijo ali spremenijo meni: 

I. dijaki ali starši preko spletne aplikacije mojaMalica (priloga - navodila za prijavo v spletno evidenco), 
ki se nahaja na spletni strani malica.sc-nm.si, 

II. dijaki na terminalu v šolski kuhinji, 
III. v izrednih primerih s SMS odjavo. 
 

I. REDNA ODJAVA/PRIJAVA – aplikacija mojaMalica  

Preko spletne aplikacije mojaMalica dijaki ali starši odjavijo/prijavijo malico do 9. ure za naslednji dan. 

Nepravočasno odjavljene obroke se plača v celoti. V spletni aplikaciji mojaMalica se lahko spremeni 

obrok  (I., II. ali III. meni) ravno tako do 9. ure za naslednji dan oziroma le za tekoči mesec. 

V primeru, da želi dijak spremeniti obrok (I., II. ali III. meni) do konca šolskega leta, o tem obvesti 

razrednika, ki spremembo javi v tajništvo posamezne šole. 

 

II. REDNA ODJAVA/PRIJAVA – terminal v šolski kuhinji 

 

Veljajo ista pravila kot za odjavo/prijavo malice preko aplikacije mojaMalica. 

 

 

III. ODJAVA V PRIMERU IZREDNIH OKOLIŠČIN – SMS odjava 

 

V primeru, ko se dijak ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka zaradi izrednih okoliščin 

(bolezen, težave s prevozom, naravne nesreče,….), se uporabi SMS odjavo. SMS odjavo lahko uporabijo 

dijaki ali starši do 8. ure na dan malice. Odjava je veljavna, če so v sporočilu navedeni ime in priimek 

dijaka, oddelek, datum, za katerega se malico odjavlja oziroma do kdaj, ter izredne okoliščine, zaradi 

katerih odjavlja malico. Nepravočasno odjavljene obroke ali obroke, ki so bili odjavljeni brez 

opravičljivega razloga, se plača v celoti. 

 

Mobilna številka posamezne šole za SMS odjave je namenjena le SMS sporočilom.  Klicev se ne sprejema. 

 

Mobilne številke za odjavo malice preko SMS-a: 

- Srednja strojna šola     041 303-610 

- Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 041 303-611 

- Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola 041 303-612 

- Srednja zdravstvena in kemijska šola   041 303-613 

 

 

 

dr. Matej Forjan, 

direktor 
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