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ZAPISNIK  1. SESTANKA SKUPINE ZA ŠOLSKO PREHRANO, ŠOLSKO LETO 2016/17 
 

DATUM: Sestanek je bil 30. 11. 2016 ob 7:30 v mediacijski sobi. 
 
PRISOTNI: Urška Macura (nadomeščanje Barbare Vatovec), Andreja Zrimšek Vrečar, Vladimir 
Sepič, Renate Štrucelj Rugelj, Karmen Kete,  
 
VABLJENI IN PRISOTNI: Simona Kralj, ravnateljica,  , Jadranka Jerkovič, vodja kuhinje 
 
Dnevni red: 
 

1. Zamenjava vodje prehrane 
2. Tradicionalni zajtrk in kosilo 
3. Novi dobavitelj kosil v šolskem letu 2017-18 
4. Pobude in predlogi 

 
SKLEPI, UGOTOVITVE, PRIPOROČILA: 

- Dodatki zelenjave pri šolski malici so zelo zaželeni, pogrešamo večkrat korenje. Kalčki 
se prvič niso ravno obnesli, a bo potrebno vztrajati, da se otroci navadijo. 

- Ravnateljica je pohvalila drugačen način delitve sadja v zvezi s Shemo, saj je sadje na 
razpolago cel dan na mizici pri dežurnih učencih. Sadni kotiček je po novem tudi v 
prizidku, zanj pa zaenkrat skrbijo vse učiteljice. Če se to ne bo obneslo, bomo določili 
le eno. 

- Karmen Kete je predlagala, da učitelji Shemo šolskega sadja izkoristijo tudi pri 
izvajanju ND v zvezi z zdravjem, saj se lahko sredstva porabijo tudi v ta namen. 
Predlagala je tudi na ta dan, da ima cela šola ND Dan slovenske hrane, kar pa je stvar 
planiranja LDN za naslednje šolsko leto. Strinjali pa smo se, da je ideja zelo dobra. 

- Lačnih učencev na šoli nimamo. Lakotni kotiček se pridno prazni, pa tudi kar nekaj 
učencev  hodi na brezplačno kosilo po 13.50 uri v jedilnico. 

- Opravljen je bil zdravstveni pregled v kuhinji, in  kljub zastarelosti opreme je bilo 
stanje higiene na visokem nivoju. 

- Karmen Kete poišče ugodno ponudbo velikega hladilnika v kuhinji, saj je obstoječi že 
dotrajan. Nabavi se ga po novem letu. 

- Andreja Zrimšek predlaga, da se k mlečnemu zdrobu doda banana namesto jabolka. 
Tudi sicer si želijo učenci mlečne stvari pogosteje in vodja prehrane je zagotovila, da 
bo v hladnejšem času to tudi izvedeno. 

- Andreja Zrimšek je opozorila tudi na žarke orehe in ker je to pri orehih pogosto, smo 
se dogovorili, da kuharica prej poskusi in v primeru neustreznosti zavrne pošiljko. 

- Tradicionalni zajtrk je bil odlično izveden, le dežurni učitelj ni bil dovolj informiran in 
je otroke, ki niso vozači spustil v šolo prepozno, tako, da so učenci morali zelo na 
hitro pojesti zajtrk. Sicer pa nam je bila izvedba v jedilnici bolj všeč kot pri razrednih 
urah. 
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- Tradicionalno kosilo, ki so ga v celoti pripravili učenci pod mentorstvom Andreje 
Zrimšek na isti dan v okviru projekta Kuhna pa to, je požel veliko navdušenje učencev 
in delavcev. Razdeljenih je bilo 90 kosil za prostovoljni prispevek 1 eur. Naslednji tak 
dogodek bo okoli božiča in še enkrat februarja. S prostovoljnimi prispevki si bodo 
devetošolci obogatili valeto. 

- Andreja Zrimšek je tudi pripomnila, da je pri popoldanski malici veliko embalaže. 
Karmen Kete je pojasnila, da učenci zaradi dejavnosti ne morejo malicati hkrati, zato 
je priročnejše in bolj higienično malico imeti zavito, da jo lahko vzamejo s seboj. 

- Dogovorili pa smo se, da ne bomo več ponujali vode v plastenkah, ker imajo v OPB vsi 
učenci lončke.  

- Prav tako smo se dogovorili, da sta mleko in jogurti v čim večji embalaži, saj učenci 
lahko dobijo skodelice, hkrati pa se tudi bolj ekološko obnašamo. 

- Ravnateljica je povedala, da zaradi težav s prehrano, ki jih ima OŠ Vide Pregarc, na 
MOL-u pričakujejo, da bomo dobili v novem šolskem letu novega dobavitelja kosil. 
Dogovori potekajo z Zavodom Janeza Levca, vendar ponudbe do sestanka ravnateljica 
še ni dobila. 

 
V Ljubljani, 2. 12. 2016 
 

Zapisala: 
Simona Kralj 
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