
 

 
1. Zapisnik sestanka komisije za prehrano  

19. marec 2019 ob 19.00 
 
Prisotni: ga. Norčič, ga. Gračnar, ga. Šemrov, ga. Koblar, ga. Mali, g. Potočnik, ga. Florjančič, ga. 
Likozar, g. Žitnik  
Odsotni: ga. Čebohin, g. Bešter 
 
Dnevni red: 

1. kaj smo naredili 
2. kaj bomo še naredili 
3. predlogi, pobude 
4. izvolitev predsednice 

 
K1 
Kaj smo v preteklem letu naredili: 

 Kuharice so imele izobraževanje o dietah. Vodila ga je ga. Lucija Norčič. 
 Učiteljice se z učenci pogovarjajo o prehrani in kulturnem načinu prehranjevanja v okviru 

razrednih ur, v okviru projekta Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka, v okviru 
naravoslovnega dneva Slovenski zajtrk. 

 Na jedilnik smo dodali nekaj novih jedi: riž z ajdo, tri vrste žit, piščanca s čičerko in porom, 
pasulj, matevž. 

 Konec meseca bomo imeli sestanek, kjer bomo usklajevali spomladanske jedilnike. Na 
jedilnike bomo poskušali zopet vpeljati nove jedi. 

 Za malico smo imeli govejo juho, ki je bila s strani učencev zelo dobro sprejeta. Poskušali se 
bomo dogovoriti še, da bi imeli za malico mleko in žgance, zelenjavno enolončnico. 

K2 
Česa nismo naredili: 

 Izpeljali nismo skupnega izobraževanja za starše v zvezi z zdravo prehrano, prehranskimi 
navadam. Še vedno se sprašujem, kako bi to naredili, da starši ne bi narobe razumeli. 

Predlog s strani prisotnih je bil, da se izobraževanje vseeno izpelje na začetku naslednjega šolskega 
leta, ko bodo roditeljski sestanki. Izobraževanje bi temeljilo na osnovah prehrane in bontonu 
uživanja prehrane.   
 
K3 
Predlogi: 

 da se obvesti starše, da na šoli deluje komisija za prehrano in se nato oblikuje mail, na 
katerega bi lahko starši pošiljali svoja vprašanja predloge, pohvale ... 

 da bi bila malica po 1. šolski uri; 
 da bi še zmanjšali embalažo. Konec meseca junija bomo imeli z gospo Lucijo Norčič 

sestanek, kjer bomo pregledali malice in takrat bomo tudi pregledali, kako bi še lahko 
zmanjšali embalažo; 

 da bi imeli učenci v solatnem baru na razpolago več različnih solat (večkrat na jedilniku 
zelje, ker ga imajo učenci zelo radi). 

 
K4 
Predsednica komisije za prehrano bo gospa Maša Šemrov. 
 
 
Zapisala                                                                         
Karmen Podgoršek 

  

 


