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ZAPISNIK SESTANKA ZA ŠOLSKO PREHRANO 
 

Sestanek je bil 11.4.2019, med 10:00 in 11.00, na OŠ Srečka Kosovela Sežana, v učilnici 305. 
 
Prisotni: 

Neža Pahor – vodja šolske prehrane 
Lucija Norčič - predstavnica Sodexa 
Slavica Mislej - glavna kuharica 
Dejan Ausec, Tanja Škrinjar, Taja Tavčar, Anja Tisel Zadnik in Loredana Vidmar - predstavniki 
sveta staršev 
Jadranka Mihalič - ravnateljica 
Vesna Sovdat - predstavnica PB 

Opravičeno odsotni: 
Nevenka Žiberna Remic 

 
Dnevni red: 

1. Realizacija zastavljenih ciljev 
2. Razno 

Razprava in sklepi: 

Ad 1:  
Vodja prehrane predstavim logotip za šolsko restavracijo, ki ga je izdelal Žak Samsa iz 6. C razreda 
pod mentorstvom učiteljice Nuše Pangos Lederer. 
G Avsca zanima zakaj smo potrebovali tako veliko časa. Ga prehrane mu povem, da je sama izdelava 
logotipa dodatno delo učitelja, da je bilo zelo težko dobiti dobro in oprijemljivo idejo. Predstavnike 
staršev zanima koliko časa potrebujemo za montažo napisa. Ga ravnateljica pove, da je pogovor s 
tiskarno že stekel in da je vse odvisno od tiska. Vodja šolske prehrane dodam, da bo nov logotip na 
jedilnikih najverjetneje že pred prvim majem. 
 
Vodja prehrane povem, da je ena izmed dežurnih učiteljic podala predlog, da bi že zunaj, kjer otroci 
čakajo v koloni, bila miza s pladnji in priborom. Ga Vesna je že bila seznanjena s predlogom. Ne 
strinja se, da bi bil pribor zunaj. Ga Lucija pove, da za stvari, ki niso  na razdeljevalni liniji ne morejo 
odgovarjati in, da je zadeva sporna tudi po HACCP-u. Vodja prehrane povem, da dolge vrste niso 
zgolj zaradi priprave na kosilo, ampak zaradi izbire samega krožnika, delitve dodatkov… Predlagam, 
naj bo ena izmed učiteljic podaljšanega bivanja pri razdeljevalnim pultom in naj spodbuja otroke in 
jim pomaga. 
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Ga Taja nas seznani, da je bila na kosilu. Sama je pohvalila kuharsko osebje. Povedala je, da se ji je 
zdela govedina trda, korenje pa je bilo otrdljavo. Predstavniki staršev in ravnateljica predlagajo, da 
se preveri, če se da govedino občasno zamenjati za junečje meso. 
 
G Avsca zanima, če smo na jedilnikih uvedli spremembe kot smo se dogovorili. Vodje prehrane in Ga 
Lucija poveva, da sva vse dogovorjeno dale na jedilnike. Vodja prehrane povem, da se je umestitev 
hamburgerja na jedilnik izkazala kot zelo uspešna. Ob razdeljevanju kosil na ta dan smo s 
kuharicami opazile, da je prišlo na kosilo tudi kar nekaj učencev, ki sicer niso prijavljeni na kosilo. 
Vodja prehrane povem, da smo se dogovorili, da se učenci lahko do določene ure prijavijo v pisarni 
pri g. Mateji Jankovič na kosilo. Zaradi ponarejanja listkov za kosilo smo uvedli barvne listke. 
 
 
Sklep: 
Ena izmed učiteljic podaljšanega bivanja naj bo prisotna pri deljenju hrane. 
Preverili bomo, če lahko govedino občasno zamenjamo z junčjim mesom. 
 
Ad 2: 
Ga vodje prehrane povem, da imamo zelo veliko težavo s pijačo. Ga Slavica doda, da prihajajo v 
šolsko kuhinjo neodprti vrči čaja, mleka, kakava in žitne kave. Vodja prehrane povem, da po eni 
strani zelo stiskamo učence kar se sladkorja tiče, po drugi strani pa imamo zelo veliko učencev, ki 
gredo takoj po pouku v bližnjo trgovino in kupujejo sladkane pijače.  
 
Ga Vesna nas opozori, da popoldanske malice ostajajo na račun subvencioniranih malic. Sama sicer 
nima vpogleda kdo od učencev ima subvencionirano malico, ampak malice učence čakajo, učencev 
pa ni v šoli. 
Starše se opozori, da je potrebno subvencionirano malico odjavljati. 
 
Ravnateljico zanima zakaj na sestanku niso prisotni predstavniki skupnosti učencev šole. Vodja 
prehrane povem, da sem jih pozabila povabiti. Na naslednjem sestanku bodo prisotni. 
 
Vodja prehrane povem, da bomo na naslednjem sestanku pregledali rezultate ankete, ki jo trenutno 
izvajamo. 
 
Sklep: 
Čaj bomo začeli občasno sladkati, vendar bomo s sladkorjem zmerni. 
Starše je potrebno opozoriti, da je potrebno popoldansko malico odjaviti, tudi če je 
subvencionirana. 
Na zadnji sestanek vodja prehrane ne sme pozabiti povabiti predstavnikov skupnosti učencev šole. 
Na zadnjem sestanku pregledamo rezultate šolske ankete. 
 
Zapisala: Neža Pahor 


