
                                                            
 

 

                                          Cesta Kokrškega odreda 16 
                                      4294 Križe 
 
 
 

Datum: 23. 2. 2017 

Št.: 900-1/2016/4 

Z A P I S N I K 
sestanka Komisije za prehrano, 

 
ki je bil v torek, 21. 2. 2017, ob 17. uri v učilnici za gospodinjstvo. 

 

 

PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, Božena 

Perko, vodja prehrane, Polonca Kammermeier, učiteljica, Marjeta Dornig, učiteljica, Anja 

Kristan, podjetje Slorest, Lea Lupša, predstavnica učencev, Izidor Bitežnik, predstavnik 

staršev 

OPR. ODS.: / 

 

Ga. Božena Perko je vse lepo pozdravila. Predlagala je naslednji 

 

DNEVNI RED:  

 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

2. Oblikovanje vprašanj za anketo 

3. Odjava prehrane – premik časa 

4. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

 

K točki 1  

Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

Ga. Božena Perko je pregledala sklepe zadnjega sestanka, ki je bil 14. 9. 2016. Ugotovila je, 

da so vsi sklepi realizirani. Uvedli smo še nekaj dodatnih novosti:  manj sladkan čaj in 

ukinitev samopostrežne delitve kroglic, kakava in koruznih kosmičev.  

 

K točki 2 

Oblikovanje vprašanj za anketo 

Lea Lupša je v imenu učencev posredovala sledeča opažanja glede šolske prehrane: 

- Krompir je velikokrat premalo kuhan in vsebuje veliko odvečne vode. 



- Malice so premalo raznolike (prevečkrat paštete). 

- Riž in gres sta brez okusa, riž je preveč razkuhan, porcije (burek) so premajhne. 

- Čaj bi večkrat lahko zamenjali za mleko ali sok. 

- Zelo dober je polnozrnat kruh s semeni. Lahko bi ga večkrat uvrstili na jedilnik. 

- Zelo radi imajo juhe. 

- V tem mesecu so učenci 9. razreda štirikrat našli las v hrani, in sicer 6. 2. v krompirju, 

13. 2. v sadni kupi, 20. 2. v čaju in 30. 1. v bureku. Tudi pladnji so velikokrat 

umazani. 

G. Izidor Bitežnik s strani staršev ni dobil nobene pripombe. Na splošno je opaziti  

izboljšanje. 

Ugotovili smo, da je krompir različne trdote zaradi različnosti krompirja.  

Ga. Božena Perko je odgovorila, da se jedilnik menja na pet do šest tednov. Izločili smo 

rogljičke in štručke, ki v skladu s smernicami niso na seznamu zdravih živil. Tisto, kar naj bi 

bil razkuhan riž pa je bil burgur. Glede higiene apelira na učence, da posamezni primer takoj 

pokažejo v kuhinji. 

Ga. Anja Kristan je dodala, da so porabo sladkorja zmanjšali iz 4 kg na 1,5 kg, kar posledično 

vpliva tudi na okus. Glede higiene bo konkretno preverila, se pa strinja, da rešujejo dogodke 

sproti.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP 1: 

Štirim vprašanjem prejšnje ankete bomo dodali še vprašanje, ki se navezuje na zadovoljstvo 

glede higiene hrane. 

Anketo bomo izvedli v mesecu juniju, predstavitev rezultatov bo septembra. 

 

K točki 3 

Odjava prehrane – premik časa 

 

Ga. ravnateljica je na pobudo nekaterih staršev predlagala premik časa za odjavo prehrane. 

Sedaj je pravočasna odjava do 7. ure zjutraj. Po novem bi bilo do 7.30. Uvedba spremembe bi 

bila od marca naprej. 

Ga. Anja Kristan se načeloma strinja s spremembo, težavo vidi le v času športnih dnevov, ko 

učenci vzamejo malico s seboj, še preden se izteče čas odjave.  

 

 



Sprejet je bil naslednji 

SKLEP 2: 

Komisija za prehrano se strinja, da se čas za odjavo prehrane premakne iz 7.00 na 7.30. 

Sprememba začne veljati z mesecem marcem 2017. 

 

K točki 4 

Razno 

Ga. ravnateljica je poudarila zelo neprimeren odnos učencev do hrane in načina 

prehranjevanja. Veliko sadežev, ki jih učenci v okviru Sheme šolskega sadja dobijo zastonj, 

konča v toaletnih prostorih. Predstavnico učencev prosi, da pogovor na to temo sproži na 

šolskem parlamentu, kjer naj obravnavajo tudi neprimeren odnos med učenci v času malice 

(namerno polivanje čaja). 

Lea Lupša meni, da je odnos nekaterih učencev do hrane res slab. Po njenem mnenju veliko 

navad učenci prinesejo od doma.  

Sprejet je bil naslednji 

SKLEP 3: 

Na razrednih urah in na šolskem parlamentu se obravnava odnos učencev do hrane in način 

prehranjevanja. 

Ga. ravnateljica je pohvalila učenko Leo Lupša za zelo dobro opravljanje zastopanje učencev 

v komisiji. 

Sestanek je bil končan ob 17.40. 

 

Zapisala:       Vodja prehrane: 

Sandra Košnjek      Božena Perko 


