
 

 

 
 

 
Številka: 600-22/2021-3 
Datum: 30. 3. 2021 
 
 
ZADEVA: KUHANJE TOPLIH OBROKOV V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO  
 
Spoštovani,  
 
skladno z okrožnico MIZŠ, št.603-1/2021/29, z dne 30. 3. 2021, bomo tudi v obdobju ponovnega 
zaprtja šol in izvajanja pouka na daljavo, od 1. 4. do 11. 4. 2021, organizirali kuhanje in prevzem toplih 
obrokov za učence in dijake srednjih šol v Mestni občini Ljubljana.  
 
Organizacija bo potekala na naslednji način: 

• V vseh osnovnih in srednjih šolah, ki delujejo na območju MO Ljubljana (javnih in zasebnih), 
se lahko pripravlja tople obroke za učence in dijake s prebivališčem v MO Ljubljana. V 
primeru, da šola ugotovi, da je prejela premalo prijav, da bi lahko ekonomično in racionalno 
pripravila tople obroke, se poveže z eno izmed drugih šol in pri tej šoli zagotovi potrebno 
število toplih obrokov, če ima za to tehnične in kadrovske pogoje.   

 
• Šola, ki jo učenec/dijak obiskuje, iz uradne elektronske evidence CEUVIZ pridobi podatke o 

upravičencih do brezplačnega toplega obroka po vsakokratnih veljavnih navodilih MIZŠ in 
preveri potrebe staršev.  

 
• Šteje se, da šole s prijavo staršev pridobijo tudi izjavo staršev, da šole in MO Ljubljana 

uporabijo podatke učencev in dijakov za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka. 
 

• Učenci in dijaki ali njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, ki pripravlja hrano ali jo zgolj 
razdeli. 

 
• Mestna občina Ljubljana in osnovne šole le izjemoma organizirajo dostavo toplega obroka 

na dom ali drugo razdelilno točko, če učenci in dijaki obroka ne morejo prevzeti na šoli, pod 
pogojem, da to  omogočajo kadrovski, tehnični in časovni pogoji.  

 
• Koordinacijo nalog iz tega sklepa izvaja Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU 

MOL v sodelovanju s šolami. 
 

• Stroške za pripravo in distribucijo toplega obroka šolam financira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 

 
V primeru kakršnihkoli vprašanj sem vam na razpolago. 
 
Prijazen pozdrav. 
 
        Marija Fabčič 
       Vodja Oddelka za predšolsko    

      vzgojo in izobraževanje 
 
Posredovano: 

- osnovnim in srednjim šolam v MO Ljubljana  
           


