
 

POZIV UČENCEM IN DIJAKOM S PREBIVALIŠČEM V OBČINI LJUTOMER 

ZA PRIJAVO NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK 

V ČASU ORGANIZIRANEGA IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO 
 

Na podlagi okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, številka 6030-1/2020/88 z dne 5. 

11. 2020 bo Občina Ljutomer prevzela obveznost zagotovitve toplega obroka za učence in dijake 

s prebivališčem v občini Ljutomer.  

Občina Ljutomer bo pripravo toplih obrokov organizirala na vseh osnovnih šolah v občini. 

POGOJI: 

Do toplega obrok so upravičeni učenci in dijaki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da: 

1. imajo stalno prebivališče v Občini Ljutomer, 

2. 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 €, kar pomeni 3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne 

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

družino. 

3. pošljejo prijavo na obrok na kontakte svojih matičnih šol: 

 

OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER IN PODRUŽNICI: branko.meznaric@osicl.si, 041738500 

OŠ MALA NEDELJA:  breda.zunic@guest.arnes.si , 041 354 909 

OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI: brigita.hojnik@o-cezanjevci.si 

OŠ STROČJA VAS: projekt1.osmsstrv@guest.arnes.si, 031 667 542 

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER: tajnistvo@gfml.si  -  Ines Sever 

ROK ZA PRIJAVO TOPLEGA OBROKA:  

Zaradi lažje organizacije je rok za prijavo na topel obrok petek, 6. 11. 2020 do 18. ure. 

PREVZEM OBROKA: 

Učenci in dijaki oziroma njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki hrano pripravlja. Obrok 

praviloma prevzamejo na šoli, katero obiskujejo, razen dijakov, ki bodo obrok po dogovoru lahko 

prevzeli na šoli, ki bo najbližja njihovemu prebivališču. To bo omogočeno tudi učencem, ki živijo v 

bližini druge osnovne šole. Izjemoma bo občina za učence in dijake, ki obroka ne morejo prevzeti, 

organizirala dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. 

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in 

prevzema toplega obroka in preverijo upravičenost posameznega učenca, oziroma dijaka. 

                                                                                                    

                                                                     Občina Ljutomer skupaj s šolami  

mailto:branko.meznaric@osicl.si
mailto:breda.zunic@guest.arnes.si
mailto:projekt1.osmsstrv@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo@gfml.si

