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Datum: 5.1. 2017 
 

ZAPISNIK SKUPINE ZA PREHRANO, 

 

ki je bil, 6. 12. 2016, ob 16.30 v prostorih OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici. 

 

Prisotni: Primož Hvala Kamenšček, Marija Klemenc, Nina Kerševan, Iva Gorjan, Andreja Hvala 

Novak, Eva Adamič, Urška Podgornik, Sajonara Lasič Fornazarič, Mojca Belingar 

Odsotni: Karmen Bajt (na bolniški) 

 

Dnevni red: 

1. Javni razpis za živila 

2. Tradicionalni slovenski zajtrk 

      3.   Razno 

 

Ad 1  

Ravnatelj je povedal, da javni razpis za živila še vedno ni zaključen. Postopek teče od junija 

2016, zaključen bo predvidoma konec decembra 2016. 

Pogovarjali smo se o pripravi javnega razpisa (pripravi sklopov, dobaviteljih, težavah, s katerimi 

se srečujemo …). 

 

Ad 2 

Na kratko sem predstavila dogajanje na šoli in podružnicah ob dnevu slovenske hrane in 

osrednjem dogodku tega dneva TSZ (Tradicionalni slovenski zajtrk). Zajtrk je bil letos sestavljen 

iz BIO mleka, BIO masla, kruha, medu in jabolka, vse pridelano v Sloveniji.  

 

Učenci prvih in drugih razredov so zajtrkovali v jedilnici skupaj z ravnateljem. Gostja iz 

Biotehniške šole je predstavila različne sorte jabolk, posušene jabolčne krhlje, posušene krhlje 

kakija in posušene češnje. Učenci so lahko vse poskusili. 

V jedilnici so skupaj z ravnateljem zajtrkovali tudi deveti razredi. Imeli so pastirske igre. Iz 

surovega mleka so izdelali maslo in se ob tem veliko nasmejali. 

Ob 10.00 je cela šola zapela pesem o čebeli. 

 

V nekaterih razredih so se na ta dan pripravljali že veliko prej. Pripravili so likovne izdelke, 

plakate za okrasitev jedilnice in za razstavo, ki smo jo na temo TSZ in SŠSZ (shema šolskega 

sadja in zelenjave) pripravili v spodnji avli in na hodniku v jedilnico. 

 

Ad 3 

Pogovarjali smo se o zdravi prehrani, o sestavi jedilnikov, o razhajanjih med tem, kaj je všeč 

otrokom in kaj si starši želijo, da bi otroci jedli, o problemih s popoldansko malico in urnikih 

kosila, o količinah zavržene hrane, zavrženega kruha … 

 

Vsi smo se strinjali, da se vzgoja o hrani in s tem povezanih navadah začne doma! 

 

Starši bi želeli, da bi se urniki dejavnosti prilagodili tako, da bi vsi učenci pojedli kosilo pred 

dejavnostmi, to je do 13.00.  
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Glede diet sem pojasnila, da se te pripravljajo na podlagi zdravniškega potrdila. Kuhinjsko 

osebje v centralni kuhinji in na podružnicah ter vrtcih je seznanjeno s posameznimi dietami in 

katera živila lahko posamezniki užijejo. Na podlagi tega se tem otrokom in učencem pripravlja in 

ponuja dovoljena živila v okviru živil, ki jih imamo na razpolago in ki jih lahko naročimo v 

okviru javnega razpisa. 

 

Glede popoldanske malice smo se dogovorili, da do konca meseca decembra ponudimo samo 

sadje (brez kruha).  

 

Naslednji sestanek bo v spomladanskih mesecih, po znanih rezultatih anket za prehrano. 

 

Sestanek smo zaključili ob 18.30. 

 

 

Zapisala:                                                                   

Mojca Belingar, univ. dipl. inž. živ. teh. 

organizatorka šolske prehrane                                                         

                                                                                            mag. Primož Hvala Kamenšček 

                                                                                                               ravnatelj                                                     


