
                                                           
 

 

                                          Cesta Kokrškega odreda 16 
                                      4294 Križe 
 
 
 

Datum: 6. 3. 2018 

Št.: 900-1/2018/2 

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

 
ki je bil v četrtek, 1. 3. 2018, ob 17. uri v učilnici za gospodinjstvo. 

 

 

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

Perko, vodja prehrane, Anja Pavlin, podjetje Slorest, Sanja Remškar, predstavnica učencev, 

Izidor Bitežnik, predstavnik staršev 

OPR. ODS.: Marjeta Dornig in Polonca Kammermeier, učiteljici 

 

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

 

DNEVNI RED:  

 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka 

2. Oblikovanje vprašanj za anketo 

3. 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 21. 2. 2017. Ugotovila je, 

da so bili skoraj vsi sklepi realizirani. Vprašanj o higieni obrokov nismo vključili v anketo, 

ker je le-to že po HACCP sistemu treba zagotoviti. 

G. Bitežnik je predstavnico podjetja Slorest vprašal o zaščitnih sredstvih, pridobljenih 

certifikatih podjetja ter o zunanji presoji. Ga. Pavlin je zagotovila, da gre vse skozi roke 

njihove  službe za kakovost. Lani so opravili tudi presojo dobaviteljev na terenu.  Pridobljene 

imajo certifikate za kakovost, okoljske in eko certifikate ter interni pravilnik o zdravi 

prehrani. Zunanjo presojo SIQ so imeli lani, vse je bilo v redu. Za standard Global G.A.P. bo 

ga. Pavlin preverila. 

Ga. Perko je zamik časa za odjavo/prijavo obrokov ocenila kot pozitivno. Izpostavila je 

neprimeren odnos učencev do kruha in nasploh poudarila slabo kulturo prehranjevanja. Na 

tem bomo morali še delati.   

 

 



K točki 2  

Oblikovanje vprašanj za anketo 

Ga. Perko je predstavila rezultate lanske ankete, kateri se ji ne zdijo povsem realni, namreč od 

325 anketiranih je bilo veljavnih le 76 anket. V anketi je bilo 5 vprašanj s področja kvalitete 

in količine obrokov, sestave jedilnika ter komunikacije. 

Predstavnici učencev Sanji Remškar se zdi hrana v šoli dobra. Učenci dobijo repete. Zdi se ji, 

da je za kosilo prepogosto juha oz. enolončnica. Zelenjave učenci pri kosilu velikokrat ne 

pojejo, sveža zelenjava pri malici pa se jim zdi dobra. Zeliščnih namazov ne marajo preveč. 

Radi imajo kosmiče, mlečne obroke in juho za malico, prav tako pašteto in salamo. Mlečni 

obroki so pogosto prevroči, čaj je brez okusa. Zeljnata solata pri kosilu je učencem zelo všeč, 

zelena solata pa je velikokrat prekisla ali pa nič kisla. Sok pri kosilu je zelo hladen. Sadje pri 

kosilu vzamejo večkrat kot pri malici, velikokrat tudi iz kotička, če imajo pouk dlje časa. 

Želijo si bolj slanih juh in omak ter več začimb. 

Ga. Perko meni, da je verjetno premalo čajne mase v čaju. Okus bomo izboljšali z dodajanjem 

medu oz. limone. 

Ga. Pavlin bo glede čaja preverila, prosi pa za čimprejšnje informacije o kakršnihkoli 

posebnostih glede prehrane.  

G. Bitežnik v imenu staršev prosi za rezultate prejšnje ankete. V novi anketi bi spremenil 

vprašanja, katerih odgovori niso bili povsem jasni. 

Ga. Dovžan je predlagala, da bi anketo razdelili na dva sklopa. Učenci bi svoj del izpolnili v 

šoli v računalniški učilnici. 

Ga. Pavlin je predlagala vnos konkretnih predlogov za izboljšavo. 

K točki 3  

Razno 

Ga. Dovžan predlaga uporabo več začimb, ki bi hrani dale več okusa. 

Ga. ravnateljica je pohvalila prejšnjega kuharja, ki je res dobro kuhal. Okus jedi je sedaj 

drugačen, omaka čuft je brez začimb. 

Ga. Pavlin bo prenesla informacije kuharju, ki je sicer zelo komunikativen in se v šoli dobro 

počuti. Na vprašanje g. Bitežnika o lokalni hrani je ga. Pavlin odgovorila, da se sicer dela na 

tem, vendar veliko lokalnih dobaviteljev ni sposobnih zagotoviti dobave blaga. 

Ga. Perko je dodala, da »lokalno« vedno ne pomeni »zares lokalno«. 

Seja je bila končana ob 17.45. 

Zapisala:       Vodja prehrane: 

Sandra Košnjek      Božena Perko 


