
 
 

 

 

ZAPISNIK KOMISIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO 

 

Komisija se je sestala 21. 3. 2019, ob 18. uri, v učilnici za gospodinjstvo. Sestanek se je zaključil ob 

19.45. 

 

Prisotni člani Komisije za šolsko prehrano: g. Rafko Lah, ravnatelj, g. Mare Parkelj, predstavnik 

staršev, ga. Denise Zajc, vodja šolske prehrane, g. Iztok Bizjak, kuhar, ga. Mojca Praprotnik, učiteljica 

gospodinjstva, Lora Petek (6. c) in Tamara Tomašić (6. a), učenki, članici šolskega parlamenta.  

 

Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika Komisije za šolsko prehrano v letu 2018. 

2. Šolske dejavnosti in šolska prehrana: 

a. Šolski parlament – anketa  

b. Opažanja/informacije (VIZ problematika šolske prehrane) vodje šolske prehrane, učiteljice     

gospodinjstva in kuharja 

3. Zlata kuhalnica. 

4. Shema šolskega sadja. 

5. Organizacija šolske prehrane v prihodnje: 

 a. Šolske kuhinje na petih lokacijah. 

 b. Izbira ponudnika za kosilo za šol. l. 2019/2020 

 c. Bodoči javni razpis za dobavo živil v obdobju 20 do 24. 

6. Pobude, vprašanja. 

  

 

K 1 

Z vsebino zapisnika iz leta 2018 smo se vsi prisotni strinjali in ga potrdili. 

 

K2 

a. Poročali sta učenki šolskega parlamenta. Pripravili sta PPT predstavitev, na kateri so bili 

predstavljeni rezultati ankete, v kateri so sodelovale razredne skupnosti naše šole. Odgovoriti so morale 

na vprašanje, kaj v zvezi s šolsko prehrano lahko pohvalijo ter v zvezi s šolsko prehrano podati en 

predlog. Rezultati ankete kažejo, da so učenci pohvalili kar nekaj jedi, npr. pico, ribji namaz, burek, 

cedevito, sadje, čokoladni žepek in še nekaj drugih. Pojavil se je tudi predlog, da bi radi za malico jedli 

mlečni gres. Po razpravi, ki smo jo imeli člani Komisije, smo od gospe Zajc izvedeli, da bo osebje v 

kuhinji razmislilo o možnostih priprave in razdeljevanja take malice in da se bodo potrudili ustreči želji 

učencev. Člani Komisije smo na predlog gospoda Parklja razpravljali tudi o tem, ali bi bilo smiselno 

iz »ekstremno zdravega« stopiti korak nazaj in bi učencem npr. ponudili vedno malo sladkan čaj, ker 

ga sicer v večjih količinah, predvsem na predmetni stopnji, prinesejo nazaj in ga niti ne poskusijo (ker 

je nesladkan). Gospa Zajc je obrazložila, da učenci res včasih dobijo nesladkan čaj, spet drugič pa je 

čaj slajen z medom in limono. Skozi daljše obdobje se že kaže trend boljšega sprejemanja pitja 
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nesladkanega čaja in predvsem pitja vode. Otroci na razredni stopnji tudi nesladkan čaj že zelo dobro 

sprejemajo, saj so takih smernic navajeni tudi od doma. Starejši učenci se tega še navajajo. Smiselno 

je pri tem trendu vztrajati, saj bodo mlajši s temi navadami »zrasli«, učenci, ki bodo na šolo šele prišli, 

pa bodo že od samega začetka navajeni vode in tudi nesladkanega čaja. 

 

b. Gospa Zajc je predstavila anketo o stopnji zadovoljstva s šolsko prehrano, ki so jo izpolnjevali tako 

učenci na razredni stopnji kot tudi tisti s predmetne stopnje. Anketa in njeni rezultati so predstavljeni 

v prilogi. Organizatorica šolske prehrane je poudarila dejstvo, da rezultati kažejo podobno sliko, ki sta 

jo predstavili tudi predstavnici šolskega parlamenta s svojo anketo. Povedala je, da se na šoli trudimo 

ugoditi čim več željam in predlogom učencev, hkrati pa moramo slediti smernicam zdrave prehrane.  

Gospod ravnatelj je predstavil trend organizacije šolske prehrane kje drugje v tujini. Ta sicer pravi, da 

zaradi zelo različnih prehrambenih navad otroci sami prinašajo malico v šolo. Priprava in organizacija 

šolski obrokov tako ni mačji kašelj in trudimo se, da smo pri tem kar se da uspešni. 

Informacije in opažanja v zvezi s šolsko prehrano je predstavila tudi gospa Praprotnik. Povedala je, 

kakšen red v zvezi s prehrano izvajajo učitelji podaljšanega bivanja (prihodi/odhodi v jedilnico, red v 

jedilnici, uživanje popoldanske malice v razredu …) ter da o morebitnih spremembah glede uživanja 

hrane v OPB-ju učitelji obveščajo starše. Odzivi na to vrste informacije so s strani staršev različni. 

 

K3 

Gospa Praprotnik je predstavila priprave in samo tekmovanje za Zlato kuhalnico.  

Letos bo potekalo že 10. tekmovanje za Zlato kuhalnico, in sicer se bo odvijalo 8. 5. na Srednji 

Gostinsko turistični šoli v Radovljici. Mentorica je ga. Mojca Praprotnik. Tekmovali bodo trije učenci 

6. razreda, z njimi pa se pripravlja tudi »rezervni« član ekipe za primer višje sile (t.j. odpovedi udeležbe 

zaradi bolezni katerega izmed tekmovalcev). Pripravili bodo pražen krompir, leteče žgance in 

ljubljanske skutne palačinke. Z ekipo učencev se že nekaj časa vneto pripravljamo na ta dogodek. 

 

K4 

Gospa Denise Zajc je predstavila delovanje projekta Shema šolskega sadja. 

S Shemo šolskega sadja nadaljujemo tudi v letošnjem šolskem letu, saj je projekt s strani učencev zelo 

dobro sprejet. Še naprej se trudimo učencem ponujati dodatno sezonsko sadje, jabolka nam celo leto 

dostavlja lokalni dobavitelj. Drobno sadje (npr. jagode) pošiljamo v razrede skupaj z malico in na ta 

način omogočimo vsem učencem, da so ga deležni. Gospa Zajc je poudarila, da so sredstva iz naslova 

tega projekta pomembna, saj učencem na ta način brezplačno ponujamo dodatno sadje. Pomembno je 

poudariti tudi to, da ima omenjeni projekt več vidikov, in sicer tako učnega kot tudi vzgojnega 

(spoznavajo, preizkušajo, se navajajo na uživanje sadja …). 

 

K5 

a. Gospod ravnatelj in ga. Zajc sta predstavila, kako poteka delo in vzdrževanja v kuhinjah na vseh 

petih lokacijah naše šole. Poudarila sta, da za kuhinje dobro skrbijo, skladno z zdravstvenimi in 

varnostnimi normami. Pohvalila sta tudi osebje v kuhinjah. Potrebno pa je dodati tudi to, da smo v 

letošnjem šolskem letu morali posodobiti kuhinjo na Vranji Peči, saj po novem učencem na tej 

podružnici delimo tudi kosila. S tem smo se uspešno prilagodili potrebam otrok in njihovih staršev.  

 

b. Pri tej točki smo člani Komisije razpravljali predvsem o tem, kako zadovoljni smo z dosedanjim 

ponudnikom kosil, torej z GSŠRM. Gospod Bizjak in gospa Zajc sta poudarila pomen lokacijske 

bližine dosedanjega ponudnika in kakovost, ki je precej zadovoljiva. Vsi se zelo dobro zavedamo, da  

hrana zaradi transporta izgubi na kakovosti, ampak na ta dejavnik trenutno zaradi tipa kuhinje, ki ga 



imamo (t.j. razdeljevalna kuhinja), žal, ne moremo vplivati. Gospa Zajc je povedala, da se enkrat na 

mesec vodje prehrane sestanejo na GSŠRM ter skupaj pregledajo in sestavijo jedilnik za mesec, ki 

sledi. Gospod ravnatelj je dodal, da bomo po nareku zakonodaje izvedli javni razpis, ampak bomo 

zaradi lokacijske bližine in zaradi vseh plusov, ki so s tem pogojeni, verjetno ostali pri obstoječem 

ponudniku kosil. 

 

c. Poročala sta gospa Zajc in gospod ravnatelj: Pobuda javnosti nam narekuje, naj šola zagotovi čim 

več lokalne hrane. O tem je tekla tudi razprava na sestanku na GSŠRM, in sicer so pomembni naslednji 

poudarki: 

- na GSŠRM uporabljajo živila slovenskih dobaviteljev 

- delno se dogovarjajo za dobavo lokalne hrane, v celoti ne morejo pokriti potreb 

- skladno z možnostmi bomo sledili ideji o uporabi lokalne hrane 

- ta vrsta hrane je precej draga, kar posledično pomeni dražja kosila 

- za ceno, ki jo imamo, ponujamo dobro hrano. 

  

K6 

V razpravi se je s strani predstavnika staršev odprlo vprašanje, na katerega smo člani Komisije za 

prehrano tudi odgovorili. Vprašanje se je nanašalo na dolžino časa za malico, in sicer v kontekstu 

enakovrednih časovnih možnosti otrok, ki malicajo v višjem nadstropju matične šole. Gospod ravnatelj 

je poudaril, da bomo na naslednji pedagoški konferenci vse pedagoške delavce še enkrat opomnili, da 

s poukom ne smejo segati v čas malice oz. da se mora v tem slučaju čas za malico tem učencem ustrezno 

podaljšati. 

 

Ob zaključku sestanka se je ravnatelj vsem prisotnim zahvalil za udeležbo.  

 

Zapisala: Mojca Praprotnik, učiteljica gospodinjstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ANKETE O STOPNJI ZADOVOLJSTVA S ŠOLSKO PREHRANO, marec 2018 

 

Učence smo povprašali o mnenju o živilih, ki jih postrežemo za šolske obroke. V ocenjevanje smo vključili 

samo nekaj živil, jedi in napitkov. 

Ugotavljanje pomanjkljivosti: širši nabor jedi, pri vprašanju kaj želiš pogosteje/redkeje na jedilniku, smo 

ugotovili, da bi morala biti še možnost »tako kot je, mi je všeč«. 

Sestavili smo jo za vse kamniške šole. 

Anketo je rešilo 278 učencev naše šole, odprta je še do konca marca. 

 

Ugotovitve: 

1. Reševali so učenci iz vseh lokacij, vseh razredov. 

2. Zajtrk redno uživa približno polovica anketiranih. 

3. Priljubljenost napitkov: 100% sadni sok, kakav, naravna limonada, voda, bela kava, mleko, čaj z 

medom in limono in nesladkan čaj je najmanj priljubljen (kar 30 % ga ne pije). 

4. Priljubljenost jedi: sirova štručka, bela žemlja, rogljiček pekovski, sirov burek, bel kruh, koruzni kruh, 

….najmanj priljubljena sta črn kruh in ajdov z orehi. 

5. Jedi po priljubljenosti od najbolj do najmanj: pica, koruzni kosmiči, sirov burek, piščančja hrenovka, 

sir, suha salama, ribji namaz, piščančja salama, telečja hrenovka, skutni namaz in zelenjavni namaz. 

6. Radi jedo jabolka, mandarine, banane, nektarine, marelice, papriko, kisle kumarice, rukolo le 40 %. 

7. Pogosteje si želijo: pico, sendvič, kakav, sadni jogurt, sendvič, hrenovko, čaj z medom in limono, 

burek, zelenjavo 52 %, nesladkan čaj le 32%*. 

8. Kosilo uživa v šoli 65 % anketiranih (redno ali občasno). 

9. Najbolje ocenjene jedi: dunajski zrezek, pečen piščanec, goveja juha, svaljki, testenine…, najslabše: 

zelenjavne juhe, rdeča pesa, rižota. 

10. Predlogi za malico: cedevita, nutela, sladoled, pica, krof, čokoladni žepek, palačinke, mesni burek, 

sadni kefir, mafini…, za kosilo pa: palačinke, pire krompir, njoki, sladoled, musaka, pijača pri kosilu. 

 



*Nesladkan čaj si želi pogosteje na jedilniku 32 % učencev, kar je zanimiv podatek (ostali želijo, da bi bil na 

jedilnik manjkrat). 

Ugotavljamo, da so rezultati ankete pričakovani, da je podoben občutek tudi pri deljenju oz. pri vračanju 

obrokov. 

O rezultatih ankete bomo obvestili tudi GSŠCRM. 

 

 

Kamnik, 21. 3. 2018     Denise Zajc, organizatorica šolske prehrane 

 


