Portal LoPolis – prijava – odjava obroka in pregled realizacije prevzetih obrokov
Na portal pridete tako da vpišete naslednji naslov: http://www.lopolis.si/. Vpisati morate uporabniško ime in
geslo, ki ste ga že prejeli. Če ste ga slučajno izgubili ali pozabili, lahko v šoli dobite novo geslo.
In kakšne so vaše prednosti? Na tem portalu lahko spremljate realizacijo prevzetih obrokov v šoli, dnevno ceno
posameznih obrokov ter skupno ceno prevzetih obrokov za posamezni mesec. Hkrati pa lahko za svojega otroka
odjavljate posamezne obroke ali pa tiste obroke, ki ste jih odjavili preveč, ponovno prijavite.
KRATKA NAVODILA
PREGLED REALIZACIJE:
Takšen je videti portal po
prijavi. Ko se prvič prijavljate na
portal, morate vnesti
elektronski naslov in
spremeniti geslo, ki ste ga
prejeli v šoli. Spremenjenega
gesla v šoli ne vidimo več.
Lahko pa vam ga kadarkoli
spremenimo, če ga slučajno
pozabite.
Ko z miško kliknete na zavihek
Prehrana, se pojavita zavihka
Realizacija in Odjava. Na sliki je
izbran zavihek Prehrana in
Realizacija. Prikazan je primer,
če imate dva otroka. S klikom
na ime otroka, izberete izpis
prevzetih obrokov zanj. Pod
imenom imate okvirčke z
meseci. S klikom na posamezni
mesec, izberete za kateri
mesec želite realizacijo. Sama
tabela pa je dovolj zgovorna,
da dodatnih razlag za to ni
potrebno. Na prikazu
realizacije sami ne morete
ničesar spreminjati, na dnu
tabele pa imate vedno seštevek
plačila za posamezni mesec.
Če bi opazili kakšno
nepravilnost, potem morate za
popravek poklicati v tajništvo
šole, saj bo sicer ista napaka
tudi na položnici.
Vedeti pa morate, da pri tem
izpisu ni vpisanih stroškov, ki so
nastali zaradi različnih
dejavnosti, ki potekajo v šoli
(kulturni, naravoslovni, tehniški
ali športni dnevi), pač pa so na ogledu realizacije prikazani izključno zneski prehrane. Zato bo znesek, ki ga boste
prejeli na položnici lahko tudi drugačen. Dodani bodo morebitni stroški, ki so nastali zaradi dni dejavnosti.

ODJAVA PREHRANE
Na tem zavihku lahko odjavljate prehrano
za posameznega otroka ali pa tudi
prijavljate (vendar samo tiste obroke, ki
ste jih preveč odjavili).
Katere obroke lahko odjavimo? Odjavimo
lahko prijavljene obroke za tekoči dan, če
ura še ni 10.00 in vse obroke do konca
šolskega leta.
Kako naredimo odjavo? Na sliki vidite
prikaz na portalu. V resnici imate združene
posamezne obroke od prvega do zadnjega
dne v mesecu (skupaj kosilo, skupaj zajtrk,
…) Najprej kliknete na kvadratke (v stolpcu
odjava) za vsak obrok, ki ga želite odjaviti
(bodite pazljivi na datume!). Ko ste
obkljukali obroke, morate nujno pritisniti
na rdeč gumbek Shrani. Takrat se bodo
vaši podatki prenesli na portal in ponovno
s portala na vaš računalnik. V stolpcu Vrsta
odjave se vam bo izpisala vrsta odjave
obroka. Če se ta zapis pojavi, potem veste,
da ste obrok uspešno odjavili. Ta isti obrok
lahko kadarkoli spet prijavite na enak
način. Sedaj ponovno kliknete na
kvadratek s kljukico. Le ta zaradi klika
izgine. Po pritisku na gumb Shrani, izgine
tudi zapis v stolpcu Vrsta odjave. Če v tem
stolpcu ni zapisa, je obrok prijavljen.
RAZLAGA ODJAVE:
 NEPRAVOČASNA ODJAVA
Za vsak obrok odjavljen po 10.30 uri za
naslednji dan (cena za plačilo je enaka, kot
če bi bil otrok v šoli in bi obrok prevzel).
 PRAVOČASNA ODJAVA
Za vsak obrok odjavljen pred 10.30 uro za
naslednji dan. (v tem primeru vam obroka
ne zaračunamo). Vsi obroki, ki so
odjavljeni še prej, so prav tako pravočasno
odjavljeni obroki.
Še enkrat vas opozarjamo, da vam za obroke, ki niso odjavljeni in hkrati niso prevzeti, zaračunamo polno ceno.
Saj MŠŠ v tem primeru teh obrokov ne subvencionira.
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