
Učenci bodo šik s ŠIK 
 

Mednarodna mladinska kartica prvič na voljo učencem 
 
Podjetje LOGOS.SI že skoraj 10 let izdaja dijaške izkaznice. Zadnja tri leta uspešno sodelujemo 
z neprofitno organizacijo ISIC Slovenije, skupaj namreč izdajamo Dijaško ISIC izkaznico. Za 
šolsko leto 18/19 smo se z njimi uspeli dogovoriti za popolnoma novo osnovnošolsko 
mladinsko kartico, ki je namenjena učencem, starejšim od 12 let (12 in 12+). Poimenovali smo 
jo ŠIK – Šolska ISIC kartica. Gre za prvi primer osnovnošolske popustniške kartice, s katero 
bodo učenci lahko koristili več kot 150.000 popustov v Sloveniji in drugih 130-ih državah 
širom sveta. Prepoznali jo boste po privlačnem modro zelenem dizajnu, ki lahko vključuje tudi 
logotip šole.  
 

Podatki na ŠIK 
Na sprednji strani Šolske ISIC kartice je poleg imena in priimka učenca, datuma rojstva in 
naslova obvezen podatek tudi slika učenca, ki mora biti primerna za osebni dokument 
(slikana pri profesionalnem fotografu). Na zadnji strani kartice so navedeni naslednji podatki: 
naziv in naslov šole, odgovorna oseba ter kraj in datum izdaje.  
Poleg tega ima kartica izpisano številko licence in prostor za nalepke, s katerimi se vsako leto 
podaljšuje veljavnost. Kartica vsebuje 125 kHz čip in črtno kodo, kar pomeni, da bi ŠIK učenci 
lahko uporabljali tudi za prevzem malice, knjižnico ... 

 
ŠIK spredaj                                                      ŠIK zadaj 

     
 

Cena 
Šolska ISIC kartica stane 5 eur. V ceno je vključena tako izdelava kartice, kot tudi ISIC licenca, 
ki velja eno šolsko leto (prvo leto, ko jo učenec naroči). Če pa bodo želeli učenci ISIC popuste 
koristiti tudi v naslednjih letih, bodo veljavnost licence nato letno podaljševali z nakupom ISIC 
nalepke, ki stane 5 eur. Torej, prvo leto stane Šolska ISIC kartica 5 eur, vsako naslednjo leto pa 
bodo učenci plačali 5 eur za podaljševanje veljavnosti ŠIK. Brez veljavne nalepke učenec ne bo 
mogel koristiti ISIC popustov, še naprej pa bi jo lahko uporabljal za prevzem malice, knjižnico 
… (če bo šola to omogočala).  
 
 
 



Popusti 
Učenci bodo imeli s ŠIK veliko popustov, med drugimi za Koloseja, ZOO Ljubljana, Atlantis, 
Terme Čatež, Terme Vivat, Kobilarno Lipica, Soča rafting, Mindmaze, Karting center BTC, 
Scanmarker (napravica, ki besedilo iz papirja prenese v računalnik), cenejše pa so tudi 
smučarske karte za večino slovenskih smučišč, letalske karte, tečaji na Jezikovni akademiji, Eko 
potovanja ter rezervacija prenočišč na HostelWorldu. Preostale popuste pa najdete na 
http://www.isic.si/program/2/popusti-in-ugodnosti.html.  
 

Način naročanja 
Kartice se bodo lahko naročale na dva različna načina – šola se odloči za najbolj ustrezen način: 

- Preko portala Lo.Polis (šola nima opravka z denarjem, starši plačajo ŠIK direktno 
podjetju LOGOS.SI): 
S tem načinom naročanja ima šola najmanj dela, saj učenci oz. njihovi starši kartico 
naročijo sami ter jo sami tudi plačajo. Vseeno pa čisto brez sodelovanja s šolo ne bo 
šlo, saj bo šola zainteresiranim učencem razdelila Naročilnice za ŠIK (v prilogi), da jih 
bodo starši podpisali (soglasje staršev je obvezno). Na podlagi podpisane naročilnice, 
ki nam jo bo posredovala šola ali starš (naročilnica bo objavljena tudi na portalu 
Lo.Polis), bomo za učenca pripravili up. ime in geslo, s katerim bo starš lahko naročil 
ŠIK na portalu Lo.Polis.  

- Preko obrazcev (šola od učencev pobere denar in slike): 
Kartice lahko naročite tudi preko obrazcev – v Modri sovici obrazce natisnete ter nanje 
nalepite fotografije učencev, ki morajo biti primerne za osebni dokument. Obrazec s 
slikami učencev šola pošlje našemu podjetju. Ko so izdelane, jih skupaj z računom 
pošljemo na šolski naslov. 
 

Učenec bo Šolsko ISIC kartico lahko naročil le pod pogojem, da se šola strinja z izdelavo ŠIKa 
za učence, saj so del kartice tudi podatki o šoli. Poleg tega bomo izdelane kartice pošiljali na 
šolske naslove, da jih boste razdelili učencem oz. da jih bodo le-ti prevzeli v tajništvu – ko bo 
kartica izdelana, bo učenec oz. starš preko maila o tem obveščen. 
 
Prosim vas, da učence in starše obvestite o novi Šolski ISIC kartici. V ta namen boste na šolo 
prejeli letake z informacijami o novi popustniški kartici. Seveda pa bo vaš trud nagrajen. 
Učitelji, ki boste urejali naročila, boste prejeli brezplačne učiteljske ITIC izkaznice, s katerimi 
boste prav tako kot učenci lahko koristili popuste v Sloveniji in tujini. Več o učiteljski ITIC 
izkaznici pa preberite v prilogi. 
 
Če želite, lahko sodelavci iz ISIC Slovenije pridejo predstavit podrobnosti o Šolski ISIC kartici. 
Za več informacij pišite na polona.pegan@logos.si ali pokličite na 04 20 13 426. 
 
 

Lep pozdrav 
 

Kranj, 7. 5. 2018 
Polona Pegan 
LOGOS.SI 
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