
ODJAVA DNEVNIH OBROKOV V 
LOPOLIS-U (portal za starše)

NAVODILA



V prazna polja vpišete uporabniško ime in geslo,
ki vam je bilo poslano v začetku šolanja vašega otroka.

Ste pozabili geslo?

Vpišete svoj elektronski naslov (tistega, ki ste posredovali
šoli) in geslo (geslo lahko ponastavite na način, da kliknete
spodaj na »Ste pozabili geslo?«), kliknete »Prijava«

https://www.lopolis.si/

Povezava na spletno stran Lo.Polis

https://www.lopolis.si/


Odjava dnevnih obrokov

Ime otroka za 
katerega 

odjavljate obrok

Vaše ime

Ko se z up. imenom in geslom prijavite na portal, se prikaže osnovi pregled
podatkov. V zgornji modri naslovni vrstici lahko z označenimi gumbi urejate prikaz
podatkov ali pa se odjavite iz programa. Tu se lahko 

odjavite.

V zgornjem desnem kotu se izpiše
ime vašega otroka, če imate na naši
šoli več otrok, lahko s puščico
navzdol, ki je poleg imena, izberete
otroka, kateremu boste obroke
zaradi odsotnosti odjavili.Klik na ta gumb zoža oz. 

razširi levi menijski stolpec.



Nato na levi strani zaslona poiščete 
Odjava (rožnat simbol prekrižane vilice in 
noža), ali nanj kliknete in prikazal se bo 
koledar tekočega meseca in obroki, na 

katere je otrok prijavljen.



Ime otroka za 
katerega 

odjavljate obrok

Izbira 
meseca



Odjavo potrdite le z klikom na 
ta gumb, kateri se nato 
spremeni v kljukico….

Skrajno desno v tabeli so kvadratki, kjer piše »Odjava obroka« - na izbrani dan ali dneve označite kvadratke, od česa boste
otroka odjavili. Pravočasno odjava se šteje odjava, ki je podana do 8. ure zjutraj za tekoči dan.



Odjavo lahko kadarkoli pobrišete, vendar ne za pretekle dneve. Pri 
odjavljanju obrokov na portalu se upošteva ura, ki jo za pravočasno
odjavo nastavi šola. Primer nastavitve: obrok je potrebno
pravočasno odjaviti en dan prej do 8. ure.

Razlaga pojmov pri odjavah:

- Odjavi obrok: s klikom na to možnost boste odjavili posamezni
obrok za določen dan. 7
- Prekliči odjavo: s klikom na to možnost boste preklicali odjavo za 
obrok za določen dan.
- Obrok ni bil odjavljen: pomeni, da je prijava na obrok za ta dan 
ostala aktivna.
- Pravočasna odjava; obrok ste odjavili do dneva/ure, ki je pogoj za 
pravočasno odjavo. Obrok se ne obračuna.
- Nepravočasna odjava; obrok ste odjavili po dnevu/uri, ki je pogoj
za pravočasno odjavo. Obrok se bo obračunal.

Z vnosom odjave za določeno obdobje (dan 
ali več) otrok ne bo naročen na obrok/e.



APLIKACIJA

KORAK S ČASOM

Za lažji in hitrejši dostop pa lahko uporabljate tudi aplikacijo Moj Lo.Polis.



Navodila za UREJANJE PREHRANE 
NA PORTALU LO.POLIS
Več informacij in odgovore na najbolj pogosta vprašanja najdete na spletni strani:

https://scsg-sssgm.splet.arnes.si/files/2021/03/Prehrana-na-portalu-Lo.Polis.pdf

https://scsg-sssgm.splet.arnes.si/files/2021/03/Prehrana-na-portalu-Lo.Polis.pdf

