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JARŠKA CESTA 34, LJUBLJANA
Tel.,faks: 541-61-65, 523-11-50
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ZAPISNIK 1. SESTANKA SKUPINE ZA ŠOLSKO PREHRANO, ŠOLSKO LETO 2015/2016
DATUM: Sestanek je bil 11. 2. 2015 ob 7:30 v učilnici 20.
PRISOTNI: Sabina Mattersdorfer, Barbara Vatovec, Andreja Zrimšek Vrečar, Vladimir Sepič, Renate Štrucelj
Rugelj.
VABLJENI IN PRISOTNI: Simona Kralj, ravnateljica, , Elis Valenčak, predstavnica staršev za dietno prehrano
Dnevni red:
1. Nove cene kosil
2. Kvaliteta šolske prehrane
3. Pobude in predlogi
SKLEPI oz. PRIPOROČILA:
 Ravnateljica svetu šole predlaga povišanje cen prehrane, saj z obstoječimi šola ne more pokrivati
režijskih stroškov. Skupini za prehrano in svetu šole predloži izračun, ki ga pripravi računovodkinja.
Predlagajo se naslednje cene šolske prehrane: malo kosilo 2,90€ (+0,05€), veliko kosilo 3,10€
(+0,10€), popoldanska malica 0,90€ (0,16€).
 Glede na pripombe glede premajhnih količin pri kosilu za starejše učence (priloga zapisnika)
ugotovimo, da učenci ne jemljejo kompletnega kosila, ki je sestavljeno iz 3-4 jedi. Sklenemo, da se v
tednu po počitnicah (22.-26.2.) organizira vzorčenje in določi učence, ki bodo beležili koliko učencev
od 6.-9.razreda vzame pri kosilu vse jedi, koliko pa ne. Za to poskrbi gospa Zrimšek. V prilogi je tudi
odgovor gospoda Nemeša glede normativov.
 S 1. 1. se je povečalo število subvencionirani kosil in sicer imamo na šoli 137 učencev, ki prejemajo
100%, 70% ali 40% subvencije kosil, kar predstavlja 30% vseh učencev.
 Sklenemo, da A.Zrimšek V. poslika vse deklaracije dietnih živil, jih pošlje staršem v pregled in
potrditev in potem ne pošilja več dietnih jedilnikov tedensko v potrditev, razen v primeru, da se na
jedilniku znajde novo živilo. V tem primeru pošlje deklaracijo novega živila v potrditev.
 Na jutranjem sestanku UZ se sproži vprašanje delitve sadja pri malici in vseh dodatkov kot so
koruza, solata, paprika, korenje….Učitelje se opozori, da je prehranjevanje tudi del vzgojnega
delovanja šole, predvsem na razredni stopnji, ko se prehranjevalne navade oblikujejo in tudi
razredniki imajo več vpliva in časa posvečati se tej temi.
 Na RU se obvezno spregovori tudi o ločevanju odpadkov pri kosilu, na kar opozarjajo tudi dežurni
učitelji. Določimo učence, ki izdelajo plakate na to temo in jih obesimo v jedilnico.
 Ker učenci na predmetni stopnji zelo slabo jedo sadje, se predlaga, da se ob ponedeljkih da v vsako
učilnico skleda s sadjem, ki ostane tam cel teden. Dodatnega sadja se potem pri malici ne daje,
posodo pa se po potrebi dopolni med tednom.
 Ker na PS ne jedo mlečne kaše in mlečnega riža se le tega pripravlja le na RS. Za učence od 6.9.razreda pa se pripravlja le mlečni zdrob.
 Še naprej se spodbuja učence k pitju vode. Ko je na jedilniku zapisana voda je to le sporočilo
kuharicami, da pripravijo skodelice.

 Gospa Valenčak je povedala, da so na sankanju v Kandršah imeli le nekateri učenci kosilo (ker so
imeli straši to možnost ob prijavi), ker pa je bilo tudi v šoli organizirano kosilo, je bilo veliko učencev
tam brez hrane. V bodoče se organizira kosilo za vse na sankališču ali pa za vse v šoli.

V Ljubljani, 11. 2. 2016
Zapisala:
Simona Kralj

