
 

 

 

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA ZA UČENCE, KI SE V ČASU ZAOSTRENIH 

EPIDEMIOLOŠKIH RAZMER IZOBRAŽUJEJO NA DALJAVO 

 

Spoštovani starši, 

 

na podlagi dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v dogovoru z Občino 

Mokronog-Trebelno, šola za učence, ki se v času zaostrenih epidemioloških razmer 

izobražujejo na daljavo, nudi možnost  brezplačnega toplega obroka. 

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, 

ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do 

subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). 

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

Starši učence OŠ Mokronog na topli obrok prijavite s podpisano prijavnico, ki je v prilogi. 

Vrnite jo   na e-naslov: os.mokronog@guest.arnes.si ali oddate osebno v tajništvo šole do 

9. 11. 2020, do 11.00.  

Osnovna šola Mokronog bo po prijavi na topel obrok upravičenost učencev do brezplačnega 

obroka preverila v CEUVIZ. S prijavo starši učencev soglašajo, da občina in šole zbrane 

podatke uporabijo le za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. 

Učenci oziroma njihovi starši topli obrok dnevno prevzamejo na vhodu v kuhinjo OŠ 

Mokronog. Prevzem toplega obroka bo mogoč vsak delovni dan po šolskem koledarju 

med 12.00 in 13.00. Izjemoma, glede na število prijav, bo organiziran prevzem hrane na 

Podružnični šoli Trebelno.   

Starše opozarjamo, da je prevzem toplega obroka možen le s strani zdrave osebe, ki mora 

ob prihodu v šolo nositi zaščitno masko. Prav tako vas opozarjamo, da morate pred 

zaužitjem prevzetega obroka hrano ponovno pogreti, saj v času prenosa hrane domov ne 

moremo več zagotavljati primerne temperature ob zaužitju. Po prevzemu obroka za le-tega 

šola ne odgovarja. 

Topel obrok bo kuhinjsko osebje zapakiralo v termo  posode za enkratno uporabo, ki jih po 

uporabi zavržete. 

 

Prijava na topel obrok se šteje do preklica. 

O začetku (datumu) zagotavljanja toplih obrokov vas bomo obvestili.  
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Ko bo pouk ponovno potekal v šoli, bo šolska prehrana organizirana kot običajno v skladu z 

Zakonom o šolski prehrani.   

V Mokronogu, 7. 11. 2020                                                                

Zvonka Kostrevc 

           Ravnateljica 
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