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

DATUM: 20.6.2014 ob 7.30 
 

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

1. Dietna prehrana učencev 
2. Kvaliteta malic in kosil 
3. Pobude in predlogi 

 
SKLEPI oz. PRIPOROČILA: 

- Na naši šoli bo še naprej pokušala hrano pri kosilu učiteljica OPB oz. vzgojiteljica Barbara 
Vatovec. 

- Pričakujemo, da osebje na OŠ Nove Fužine vedno poskusi hrano, ko jo nalijejo v transportne 
posode. 

- Sok pri kosilu bomo nadomestili z vodo in na namesto tega dobili dodatno sadje pri kosilu. 
Razmisli se o možnosti vode iz pipe (ki je še vedno zelo kvalitetna) ali o nabavi pitnika 
(pomislek je drago vzdrževanje!!). Vodja prehrane OŠ Nove fužine se dogovori z dobaviteljem 
o odklopu aparata za sok. 

- Ravnateljica pripravi pojasnilo za starše zakaj ni bilo možno zamenjati dobavitelja kosil. 
Pojasnilo pošlje predstavnikom staršev in se ga objavi na spletni strani. 

- Ravnateljici prosita vodjo prehrane oz. kuharja na OŠ Polje za izobraževanje na temo 
kvalitetna priprava šolskih kosil, ki se ga udeležijo kuharji in vodje prehrane na obeh šolah. 

- Ravnateljica organizira izobraževanje na temo priprave dietnih obrokov za kuharice, vodjo 
prehrane in učiteljice. Vodila ga bo gospa Čampa, glavna strokovnjakinja na to temo s 
Pediatrične klinike. 

- Priročnik za pripravo dietne hrane se natisne in se ga izroči vodji prehrane in kuhinje. 
- Tajnica poskrbi, da se izvod tedenskega jedilnika za učence z dieto obesi v njihovo učilnico 

(kjer malicajo), da lahko učitelj pri malici kontrolira, če je dobil pravo hrano (tretja kontrola). 
- Starši učencev z dieto, vodji prehrane s povratno e-pošto potrdijo ustrezen jedilnik za 

svojega otroka  oziroma napišejo pomisleke ali pripombe. 
- Ravnateljica se v avgustu dogovori z vodjo prehrane v vrtcu go. Romano Ano Dolenc glede 

organizacije dietne prehrane. (romana-ana.dolenc@guest.arnes.si) 
 

 
 
 
ŽIG         Zapisala: Simona Kralj 

mailto:os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si
mailto:romana-ana.dolenc@guest.arnes.si

