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ZAPISNIK  2. SESTANKA SKUPINE ZA ŠOLSKO PREHRANO, ŠOLSKO LETO 2013-14 
 

DATUM: 15.1.2014 ob 7.30 
 

PRISOTNI: Sabina Mattersdorfer, Barbara Vatovec, Andreja Zrimšek V., Vladimir Sepič, Renate Štrucelj 
Rugelj 
VABLJENI: Romana Dvoršak, vodja šolske prehrane na OŠ N.Fužine, Simona Kralj 
OPRAVIČENA: Elis Valenčak, predstavnica 1.b, 
 
Dnevni red: 
 

1. Dietna prehrana učencev 
2. Nove cene šolske prehrane v šolskem letu 2013-14 
3. Kvaliteta kosil 
4. Pobude in predlogi 

 
SKLEPI oz. PRIPOROČILA: 

- Pri dietah so zaželjene tri kontrole hrane (vodja prehrane, kuharica, učitelj) 
- Za prehrano na taborih ne zahtevamo dodatnih zdravniških potrdil, pač pa vodja poskrbi za 

obveščanje zunanjih kuhinj o dietah. 
- Zaradi postopka javnih naročil na OŠ Nove Fužine lahko pričakujemo novo povišanje cen 

kosil. Te bodo znane do februarske seje sveta šole. 
- Potekajo dogovori med ravnatelji OŠ Kašelj, OŠ Nove Fužine, OŠ Polje in OŠ Jožeta Moškriča o 

zamenjavi dobavitelja kosil v naslednjem šolskem letu- za našo šolo bi bila to OŠ Polje. Do 
svetov šol bo predlog oblikovan. 

- Pri dopoldanski malici se pogrešajo na RS namazi – tunin in zelenjavni.  
- Za kosila se predlaga ukinitev krompirjeve solate. Nadomesti se jo z rižem ali krompirjem v 

kosih. 
- Pogreša se solata oz. zelenjava pri pleskavici. 
- V primeru neprimerne hrane (gosenice v solati), se takoj obvesti dobavitelja in hrano 

nadomesti (npr. rdečo peso). 
- Pri popoldanski malici zavračajo različne vrste kruha razen belega, vendar smo se dogovorili, 

da je potrebno vztrajati na razvijanju različnih okusov. 
- Starši pohvalili ažurnost pri uvajanju novih diet. 
- Vodja prehrane predlaga septembra sestanek z vsemi starši učencev z dietami, da se 

dogovorijo o postopkih preko leta. Ob novih dietah se starši nujno oglasijo pri vodji prehrane. 
- Na OŠ N.Fužine pogrešajo kdaj pa kdaj tudi kakšno pohvalo. 
- Urediti je potrebno dežurstva pri kosilu, sploh v zgodnejši uri, da sedmošolcem ne odpada 

preveč pouka. 
 
 
 
ŽIG         Zapisala: Simona Kralj 
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