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Datum: 8. 3. 2017 
 

ZAPISNIK SKUPINE ZA PREHRANO, 

 

ki je bil, 23. 2. 2017, ob 16.00 v prostorih OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici. 

 

Prisotni: Marija Klemenc, Iva Gorjan, Andreja Hvala Novak, Eva Adamič, Urška Podgornik, 

Sajonara Lasič Fornazarič, Karmen Bajt, Mojca Belingar 

Opravičeno odsotni: Primož Hvala Kamenšček, Nina Kerševan 

 

Dnevni red: 

1. Anketa o prehrani 

      2.   Razno 

 

Ad 1  

Kljub temu, da je bil ta sestanek napovedan v spomladanskih mesecih, po znanih rezultatih 

ankete za prehrano, sva se z ravnateljem odločila, da sestanek skupine za prehrano skličeva prej, 

ravno zato, da skupaj s člani oblikujemo anketni vprašalnik. 

 

Prisotni smo se odločili, da bomo letos omogočili reševanje vprašalnika tudi staršem iz vrtca. 

 

Vprašalnik preteklega šolskega leta, smo preoblikovali ločeno za vrtec in ločeno za šolo (v 

prilogi). 

 

Zaradi lažje in hitrejše obdelave podatkov bo letos vprašalnik dostopen preko spleta. Natančnejša 

obvestila, kje se bo do vprašalnika dostopalo in koliko časa bo aktiven, bom poslala naknadno 

članom skupine za prehrano, vsem enotam vrtcev, učiteljicam od 1. do 5. razreda in staršem po 

e-asistentu. 

 

Rezultate ankete bom posredovala članom skupine za prehrano, ravnatelju, enotam vrtcev, 

objavljeni bodo tudi na spletni strani šole. 

 

Ad 2 

Povedala sem, da smo 22.2.2017 imeli za kuhinjsko osebje na šoli izobraževanje. Izobraževanje 

je vodila ga. Andreja Širca Čampa, klinični dietetik.  

Povedala je, da je naš jedilnik zelo dobro sestavljen, zmanjšati oz. popolnoma umakniti bi morali 

100 % napitke in 100 % sokove. Tak - osnovni jedilnik je primeren za dieto pri debelosti, 

povečanem holesterolu in sladkorni bolezni, za ostale diete se jedilnik prilagodi. 

Med drugim je povedala, da se zdrave prehranjevalne navade otrok izoblikujejo v prvem letu 

starosti, v zgodnjem otroštvu se manifestirajo bolezni.  

Šolska kuhinja lahko pripravo dietnih kosil za šolarje odkloni in jih ni dolžna pripravljati. 

V teoretičnem delu izobraževanja je predstavila različne diete in primerno prehrano, v 

praktičnem delu pa smo nekaj jedi pripravili in poskusili.  

 

Na prejšnjem sestanku smo se dogovorili, da do konca meseca decembra za popoldansko malico 

ponudimo samo sadje (brez kruha). Nekateri otroci sadja prav tako niso jedli.  

Vzgojiteljica iz vrtca je povedala, da, ko so jabolka, kruh ni potreben, prav tako kruh v vrtcu ni 

potreben, ko je jogurt. 
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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 … 

 

Da bi zmanjšali količine, tudi zavrženega kruha, je bil predlog, da kruha otrokom ne bi ponujali 

pri kosilu, ko imajo prilogo (krompir, testenine, polento…). Dokončnega dogovora nismo 

sprejeli. 

 

Nekateri starši si želijo jedi (carski praženec, umešana jajca, jajca na oko…), ki jih v šolski 

kuhinji zaradi različnih vzrokov (tehničnih, organizacijskih…) ne moremo pripraviti. Problem je 

vsekakor tudi časovna omejitev priprave obrokov in razvoz hrane (primerna temperatura, 

posoda…). Željene jedi in prehrano svojih otrok lahko starši dopolnjujejo doma, saj je jedilnik 

izobešen na vidnih mestih tako v vrtcu kot v šoli, tedensko objavljen tudi na spletni strani šole. 

 

Kljub temu, da je v razpisu zahtevana prva kakovost za sadje in zelenjavo, dobavitelji pripeljejo 

kar imajo. Včasih, ta kakovost ni najboljša, sploh, ko se bliža konec sezone določenega živila… 

Neustrezna živila seveda tudi zavračamo in reklamiramo, zaradi tega so včasih tudi spremembe v 

jedilniku. Ker živila naročamo tedensko in velikih zalog nimamo, si včasih ne moremo 

privoščiti, da bi zavračali vse kar dobavitelji pripeljejo, ker bi tisti dan ostali brez živil.  

 

Ko govorimo o pripravi hrane v šolski kuhinji moramo imeti v mislih, da šolska kuhinja pripravi 

okoli 2000 obrokov na dan, zato so količine osnovnih živil, ki jih je potrebno očistiti za 

vsakodnevno pripravo obrokov zelo velike (npr: 250 kg krompirja za pripravo pire krompirja, 50 

kg zelenjave, 70 kg mesa, 270 kom jajc za pecivo…).  

 

Predlagala sem, da bi člani skupine za prehrano ostali isti vsaj 4 leta. Na ta način bi lažje sledili 

našim ciljem, namesto, da se vsakič znova ukvarjamo z istimi vprašanji, pripombami in željami 

staršev… 

 

Naslednji sestanek bo predvidoma v oktobru 2017. 

 

Sestanek smo zaključili ob 17.40. 

 

 

Zapisala:                                                                   

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

organizatorka šolske prehrane                                                         

                                                                                            mag. Primož Hvala Kamenšček 

                                                                                                               ravnatelj                                                     


