
Prijava na prehrano

Na portalu eAsistent za starše se po prijavi starša v portal v zavihku 
Pregled izpiše, da je možno izpolniti in oddati prijavnico za prehrano. S 
klikom na gumb Izpolnite prijavnico se odpre seznam tipov prehrane, 
menijev in cen, med katerimi lahko izbirate. Za pomoč si lahko ogledate 
tudi video navodila.

Odpre se obrazec za prijavo prehrane. Pozorno preberite navodila. Celotno 
besedilo prikažete s klikom na povezavo Preberi več.



Izberite obroke, za katere želite, da jih ima vaš otrok.



Bodite pozorni na izbiro vrste:
- zajtrka – samo učenci 1. razreda (Osnovni meni, Dietni meni – samo s 

potrdilom zdravnika),
- malice (Osnovni meni, Dietni meni – samo s potrdilom zdravnika),
- kosila (Kosilo 1 - 5, Kosilo 6 – 9, Dietno 1 – 5 – samo s potrdilom 

zdravnika, Dietno 6 - 9 – samo s potrdilom zdravnika,
- popoldanske malice zajtrka (Osnovni meni, Dietni meni – samo s 

potrdilom zdravnika).



Ko označite oz. izberete kosilo, imate možnost izbire menija. Avtomatsko 
se označi prijava Vsak dan pouka. Če želite, da bo otrok imel otrok kosilo 
občasno ali nikoli, odznačite (izbrišite kljukico) Vsak dan pouka. Pojavi se 
tabela za izbor.

Če želite kosila urejati (prijavljati/odjavljati) skozi šolsko leto sami v 
eAsistentu, vam priporočamo, da označite možnost Občasno. Če boste 
izbrali možnost Nikoli, kosila ne boste mogli urejati v eAsistentu, ampak 
boste morali prijavljati v tajništvu šole.  

Bodite pozorni na datum, s katerim naročate kosilo. Če želite, da ima vaš 
otrok kosilo že prvi šolski dan, datum nastavite na 1. 9. 2021. Če bo s 
kosilom začel v prihodnjih dneh, datum ustrezno prilagodite.



S klikom na gumb Potrdi se vaša izbira shrani. Prijavnico si lahko tudi 
natisnete. Prijavnice ni potrebno natisniti in oddati v šoli.



V zavihku Pregled s klikom na Uredi lahko prijavo urejate dokler ne 
poteče rok za oddajo prijavnic.


