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Datum: 31.5. 2016 
 

ZAPISNIK SKUPINE ZA PREHRANO 

 

z dne, 30. 5. 2016, ob 16.00, v prostorih OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici. 

 

Prisotni: Primož Hvala Kamenšček, Petra Gorkič Trampuž, Marija Klemenc, Tanja Bavčar, 

Karmen Bajt, Mojca Belingar 

Odsotni: Gregor Faganel, Tamara Češnovar 

 

Dnevni red: 

1. Anketa o šolski prehrani 

2. Javna naročila 

      3.  Samopostrežni bife 

 

Ad 1  

Pregledali smo rezultate ankete o šolski prehrani. Anketa je priložena zapisniku. 

Ravnatelj je predlagal: 

- da bi bilo sadje vedno na razpolago tudi pri kosilu; 

- da bi vsak dan pri kosilu imeli na izbiro dve do tri vrste zelenjave; 

- pri PM bi kruh nadomestili s prepečencem, krekerji, grisini in drugimi pakiranimi izdelki, 

da bi povečali in popestrili obroke; 

- v šoli bi občasno ponujali pri kosilu pečene ribje fileje, kot alternativo pa pečeno jajce; 

- v jedilnike bi dodali rižoto. 

Pogovarjali smo se tudi o bolj pestrih jedilnikih in večjih obrokih. V ta namen bomo v mesecu 

septembru pridobili dodatno mnenje in nasvete glede popestritve jedilnikov in pripravili 

izobraževanje za kuhinjsko osebje za pripravo novih jedi. 

Ad 2 

Ravnatelj je povedal, da smo v postopku novega javnega razpisa. 15. junija bo odpiranje 

ponudnikov, z 1.7.2016 pa začne veljati nov razpis za živila.  

Več o novih dobaviteljih, sklopih…bomo predstavili na jesenskem srečanju. 

 

Ad 3 

Ravnatelj je povedal, da samopostrežnega bifeja glavne jedi ne bo zaradi nevarnosti opeklin 

ogrevane hrane.  

 

Ravnatelj je še povedal, da se bo kuhinja v šoli v Vrtojbi konec meseca junija v celoti prenovila. 

Vse kuhinje so pridobile klimatsko napravo. Kuhinja v matični šoli je dobila nove odtoke, 

nabavile so se nove skodelice, pladnji, pribor... V naslednjem mesecu se bo v centralni kuhinji 

montiral nov pomivalni stroj za črno posodo in zamenjal okvarjen plinski kotel.  

 

Zapisala:                                                                   

Mojca Belingar, uni. dipl. inž. 

organizatorka šolske prehrane                                                         

                                                                                            mag. Primož Hvala Kamenšček 

                                                                                                               ravnatelj                                                     


