
Šolsko leto 2017/18 
 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE ODBORA ZA PREHRANO IN PRIPRAVO 
JEDILNIKOV  

 
torek, 13. 3. 2018, ob 14.45 v veliki zbornici 

 
 
Dnevni red: 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka Odbora za prehrano in pripravo jedilnikov  
    (20. november 2017) 
3. Seznanitev z domnevnimi nepravilnostmi, ki se navezujejo na šolsko prehrano 
4. Seznanitev z aktivnostmi, ki so bile izvedene v zvezi z očitanimi nepravilnostmi 
5. Aktivnosti v času od 20. novembra 2017 do 13. marca 2018 
6. Predlogi in pobude učencev 
7. Predlogi in pobude staršev 
8. Razno 
 
 
Ad 1) Pozdrav in ugotovitev prisotnosti. 
 
V uvodu je vodja šolske prehrane Nada Žitek pozdravila prisotne in predstavila dnevni red. 
Prisotni so vsi člani Odbora za prehrano in pripravo jedilnikov v šolskem letu 2017/18.  
 
Nada Žitek – organizator šolske prehrane, predsednica 

Marica Kocbek – vodja kuhinje, namestnica predsednice 

Martina Olaj – administrator-knjigovodja, tajnica odbora  
Andreja Herzog  – učiteljica BIO, NAR in GOS 
Dragica Vereš – učiteljica KEM, NAR 
Nataša Golob Bračko – članica Sveta staršev (predstavnica 4. c) 
Filip Vukovič – član 13. šolske otroške vlade (učenec 8. b)  
 
Sklep 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet.  
 
 
Ad 2) Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka Odbora za prehrano in pripravo  
          jedilnikov.  
 
Sklep 2: Člani odbora za prehrano in pripravo jedilnikov so potrdili zapisnik 1. sestanka. 
(Priloga 1- Zapisnik 1. sestanka Odbora za prehrano in pripravo jedilnikov)  
 
 
Ad 3) Seznanitev z domnevnimi nepravilnostmi, ki se navezujejo na šolsko prehrano. 
 
Vodja šolske prehrane Nada Žitek je prisotne seznanila z inšpekcijskim nadzorom, ki je bil 
izveden decembra 2017 in januarja 2018.  



V nadaljevanju je ravnatelj šole Dejan Kokol povedal, da je bila podana prijava na Inšpektorat  
za šolstvo RS v zvezi z nepravilnostmi s šolsko prehrano. Ravnatelju je bilo očitano, da so se 
z njegovim ravnateljevanjem zmanjšali obroki za učence, ker zaposleni nosijo hrano 
brezplačno domov. Vse očitane nepravilnosti so bile ovržene in je postopek zaključen. 
 
 
Sklep 3: Člani Odbora za prehrano in pripravo jedilnikov so Ravnatelj je prisotne 
seznanil z domnevnimi nepravilnostmi šolske prehrane in ugotovitvami Inšpektorata za 
šolstvo RS.  
 
 
 
Ad 4) Seznanitev z aktivnostmi, ki so bile izvedene v zvezi z očitanimi nepravilnostmi.  
 
Ravnatelj šole je povedal, da smo na šolo povabili svetovalko ZRSŠ za prehrano, gospo Ireno 
Simčič. Svetovalno storitev bo izvedla v mesecu marcu. 
 
Ravnatelj in vodja šolske prehrane sta pripravila nove vprašalnike v zvezi s šolsko prehrano. 
Vprašalniki bodo v mesecu maju 2018 za vse starše naših učencev na voljo na spletni strani 
šole. Starši bodo pisno povabljeni k reševanju spletne ankete. Na voljo jim bo tudi 
računalniška učilnica v času PU v mesecu maju. Z učenci bo anketa izvedena v šoli. 
 
 Sklep 4: Ravnatelj šole Dejan Kokol je prisotne seznanil z aktivnostmi, ki so bile izvedene v 
zvezi z  očitanimi nepravilnostmi v zvezi s šolsko prehrano.  
 
 
Ad 5) Aktivnosti v času od 20. 11. 2017 do 13. 3. 2018 
 
Vodja šolske prehrane je prisotne seznanila z aktivnostmi, ki smo jih izvedli v zadnjih treh 
mesecih:.  

- izvedli smo predavanje o odpadni hrani za vse učence MŠ in PŠ,  
- vključili smo se v projekt Jem lokalno 2,  
- pripravili in degustirali različne namaze.  

 
Sklep 5: Vodja šolske prehrane Nada Žitek je prisotne seznanila z aktivnostmi, ki so bile 
izvedene v mesecu decembru 2017,  januarju in februarju 2018.  
 
 
Ad 6) Predlogi in pobude učencev 
 
Učenec Filip Vukovič je pripravil spletno anketo za vsak oddelek od 6. do 9. razreda. V 
nadaljevanju je predstavil rezultate ankete:  
 

- učenci si želijo konzervirano hrano. 
Vodja šolske prehrane je povedala, da v šoli ne moremo streči konzervirane hrane, ker 
upoštevamo smernice zdrave prehrane. 
 

- Učenci želijo, da je poleg ribjega namaza za malico  na voljo še drugi namaz.  



Ravnatelj šole je povedal, da to ni izvedljivo. Če bi se odločili za dva namaza (v 
primeru ribjega namaza za malico), bi to postalo obveza pri vseh namazih, da pa imajo 
učenci zmeraj na razpolago kruh brez namaza, v kolikor jim namaz ne odgovarja. 
 

- Pri malici si želijo več zelenjave.  
Vodja šolske prehrane je povedala, da učencem želi ponuditi sezonsko zelenjavo. V 
mesecu februarju in marcu je večji poudarek dala mleku in mlečnim izdelkom.  
 

- Učitelji imajo na mizi sol in poper. Tega si želijo tudi učenci.  
Vodja šolske prehrane je pojasnila, da se v šoli kuha za učence. Jedilnik je prilagojen 
prehrani otrok in sledi smernicam zdrave prehrane.  
 

- Pri malici bi lahko izvedli dnevno anketiranje.  
Vodja šolske prehrane Nada Žitek je povedala, da dnevnega anketiranja ni možno 
izvajati.  
 

- V skrinjici zaupanja je bilo sporočilo, da učenci predolgo čakajo na malico.  
Učenec Filip Vukovič je povedal, da tudi njihov razred vedno čaka na malico, saj so 
takrat na malici učenci 5. b razreda z učiteljem Tinetom.  
Ravnatelj šole je povedal, da bomo preverili in poskušali najti ustrezno rešitev.  
 

- Učenci si želijo solatni bife.  
Ravnatelj šole Dejan Kokol je povedal, da bomo dolgoročno razmišljali o tem.  
 

- Učenci si želijo, da bi bili prtički ponovno na mizah.  
Vodja šolske prehrane Nada Žitek je povedala, da smo nabavili podajalnike prtičkov, 
ki so nameščeni na začetku vsake mize.  

 
 
Sklep 6: Učenec Filip Vukovič je predstavil analizo spletne ankete in podal predloge, vodja 
šolske prehrane Nada Žitek je podala odgovore in pojasnila na vprašanja učencev.  
 

 
Ad 7) Predlogi in pobude staršev 

 
 
Predstavnica staršev Nataša Golob Bračko je povedala, da starši niso podali nobene pripombe 
na šolsko prehrano.   
(Pohvale staršev, ki jih je zbrala in zapisala Nataša Golob Bračko) 
 
POVRATNE INFORMACIJE STARŠEV – ČLANICI ODBORA, PREDSTAVNICI 
STARŠEV: 
 
Pred 2. sejo Odbora za prehrano in sestavo jedilnikov, sem preko e-maila prosila člane Sveta 
staršev, da pridobijo povratne informacije staršev o zadovoljstvu otrok na šoli, glede prehrane. 
Tokrat se je odzvalo ponovno malo staršev, a le ti so tokrat napisali samo pohvale, ki jih je 
vredno povedati (napisati) na glas.  
 
Povzeti maili:  
 



 Prenašam prejeto sporočilo mamice, ki ne želi biti imenovana: 

Moje mnenje in mnenje moje hčere o prehrani v šoli je več kot pozitivno. Moj otrok ni izmed 
tistih, ki je vse, ampak je precej izbirčna, zato me še posebej veseli, da si z veseljem tedensko 
ogledava jedilnik in da vedno znova ob tem dodaja, da je kosilo v njihovi šoli res dobro. 
Enkratno se mi zdi, da so učenci deležni velikih količin sadja, oreščkov..., tega ni na vseh 
šolah in govorim iz izkušenj. Menim, da je prehrana na naši šoli okusna, glede na prej 
povedano pa velik poudarek dajejo tudi na zdravo prehranjevanje.  

Zaenkrat ne jaz in ne moja hči nimava slabih izkušenj s prehrano, pravzaprav se mi zdi, da se 
nekateri starši premalo zavedajo, kako dobro jedo otroci na radgonski OŠ in se mi nekatere 
pripombe na račun hrane zdijo naravnost smešne. Ne rečem, da moja hči vedno vse poje, ne 
rečem, da se loti bujte repe, ajdovih žgancev..., ne trdim, da je kosilo vedno "po njenem 
okusu", trdim pa, da večinoma je temu tako in to je zame zadosten dokaz, da je hrana odlična. 

 S strani naše družine je stališče podobno. 
 Poslal sem mail staršem, dobil sem 2 odgovora, starši nimajo pripomb in so zadovoljni 

s prehrano na šoli. 

 Glede prehrane slišim od otrok, da imajo možnost izbrati nenamazan kruh  v primeru, 
da tistega namaza ne jedo in da pri kosilu dobijo jed brez posameznega dela npr. mesa 
ali priloge. Redno spremljam jedilnike in sta malica in kosilo, ki ga otroka prejemata 
zelo v redu. Menda dobijo tudi primerno količino in "repete". Kompletno:POHVALA 

 
Ad 8) Razno 
 
Vodja šolske prehrane je izpostavila problem glede odjavljanja obrokov. Starši ne odjavljajo 
obrokov in veliko število kosil ni prevzetih.   
 
Vodja šolske kuhinje Marica Kocbek je povedala, da mnogo učencev ne pije čaja in mleka, 
ampak si raje točijo vodo v jedilnici šole.  
 
Predstavnik učencev Filip Vukovič je povedal, da ga moti gneča v jedilnici šole, predvsem pri 
izvedbi različnih dni dejavnosti. Vodja šolske prehrane je predlagala, da pomočnica ravnatelja 
pripravi razpored prevzema kosil po razredih, tako kot je to bilo urejeno v preteklosti.  
 
 
Seja odbora je bila končana ob 16.00 
 
Zapisnik zapisala:                        Organizator šolske prehrane: 
Martina Olaj                                                                           Nada Žitek 
 
 
 
Priloge:  

- vabilo 
    Ravnatelj šole:  
    Dejan Kokol 


