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Številka:   

Datum:   5. 11. 2020 

 

 

VSEM PTUJSKIM OSNOVNIM  

IN SREDNJIM ŠOLAM 

 

 
Zadeva: Zagotavljanje toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih  

   epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo 

 

 

Spoštovani,  

 

na podlagi okrožnice, ki ste jo prejeli dne 4. 11. 2020 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v 

zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake v času zaostrenih epidemioloških 

razmer, pošiljamo navodila.   

 

V času izobraževanja na daljavo, smo lokalne skupnosti dolžne zagotavljati topli obrok za vse otroke, 

ki so upravičeni do subvencije kosila in ga potrebujejo.  

 

Kriteriji za upravičenost do brezplačnega toplega obroka:  

 

- Učenci in dijaki morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj.  

- Upravičeni so tisti učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o 

otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice 

ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). 

- Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.  

 

Navodila za prijavo: 

 

- Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo. Za OŠ Breg na naslov ravnatelj@os-

breg.si. Šola za učence in dijake, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka 

preveri v CEUVIZ. 

- Učenci OŠ Breg, ki so upravičeni do subvencioniranega kosila in stanujejo v Občini Hajdina oz. na 

področju druge občine, prijavo prav tako pošljejo na ravnatelj@os-breg.si . Prijava bo posredovana na 

Občino Hajdina oz. na dotične občine, ko prejmemo z njihove strani nadaljnja navodila. 

- Učenci in dijaki, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Ptuj in šolo obiskujejo v drugi občini 

se prijavijo na elektronski naslov  jasmina.krajnc@ptuj.si.  

- Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki jo določi občina. 

- Izjemoma občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na 

dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.  

- S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema 

toplega obroka. 

 

Šole pozivamo, da preko E-asistenta posredujejo poziv vsem učencem in dijakom s stalnim 

prebivališčem v Mestni občini Ptuj, da se prijavijo na brezplačni topli obrok.  
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Zbrane podatke o prijavah nam posredujte na elektronski naslov jasmina.krajnc@ptuj.si do petka 6. 11. 

2020, najkasneje do 12. ure. 

 

 

Milan Fakin 

ravnatelj 

 

  

Nuška Gajšek 

županja 

 

 

 

 

Vročiti: 

− ptujskim osnovnim in srednjim šolam – po elektronski poštni naslov 
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