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P O Z I V  
DIJAKOM S PREBIVALIŠČEM V OBČINI KOČEVJE 

ZA PRIJAVO NA BREZPLAČNI TOPLI OBROK V ČASU ŠOLANJA NA DALJAVO 
 

 
 
Občina Kočevje v skladu z okrožnico MIZŠ, št. 6030-1/2020/88, z dne 4. 11. 2020, poziva dijake s 
prebivališčem v občini Kočevje, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok. 

 
Brezplačni topli obrok pripada dijakom, 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 dijakom, ki so nameščeni v rejniško 

družino. 

 
Dijaki se na topli obrok prijavijo do vključno 10. 11. 2020 do 12. ure preko šole, torej preko Gimnazije 

in srednje šole Kočevje, na e.naslov: katja.hocevar@gssk.si. Šola podatke o prijavah posredujejo 

Občini Kočevje, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in prevzem toplega obroka za svoje 

dijake. S prijavo dijaki privolijo, da občina in šola zbrane podatke uporabi le za organizacijo priprave in 

prevzema toplega obroka. 

 
Za območje občine Kočevje bodo tople obroke pripravljale Osnovna šola Zbora odposlancev, TZO 28, 
Kočevje, Osnovna šola Ob Rinži, Cesta v mestni log 39, Kočevje in Osnovna šola Stara Cerkev, Stara 
Cerkev 21, Stara Cerkev. Hrano bodo dijaki oziroma njihovi starši lahko na prevzemnem mestu v šolskih 
kuhinja, vsak dan šolanja na daljavo, med 11. 30 in 14. 00 uro. Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo 
predvidoma v četrtek, 12. 11. 2020. Točna ura prevzema na posamezni šoli bo prijavljenemu dijaku 
sporočena naknadno. 
 
Pristojna šola, ki bo zagotavljala obrok za dijake, je tista, čigar kraj, kjer ima dijak stalno bivališča, spada 
v šolski okoliš šole (npr.: Stara Cerkev, Ložine, Breg pri Kočevju, Slovenska vas – spada pod OŠ Stara 
Cerkev; Šalka vas, Kočevska Reka, Livold, Spodnji Log, Borovec – spada pod OŠ Ob Rinži, mesto Kočevje 
– OŠ Zbora odposlancev)- 
 
Ko bo pouk ponovno potekal v šoli, bo le-ta organizirala šolsko prehrano kot običajno v skladu z 
Zakonom o šolski prehrani.    
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