
 
 

ZAPISNIK 1. SESTANKA  
KOMISIJE ZA ŠOLSKO IN VRTČEVSKO PREHRANO  

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 

Čas: sreda, 12. 10. 2022, ob 7.00, v zbornici Vrtca Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice 
 
Prisotni: pom. ravnateljice za vrtec Ariadna Agnič dipl. vzg., Katja Bučar. prof., Nina Pavlin 
prof., Irena Pečnik VPO-pom. vzg., g. Gregor Ravbar in ga. Silvana Stanić, predstavnika podjetja 
Slorest d.o.o, predstavnica staršev vrtca ga. Janja Cekuta in učenki Alja Kralj in Meta Hönigman 
 
Ostali prisotni: ravnateljica Andreja Koščak, prof. 
 
Odsotni: predstavnica staršev šole ga. Špela Poreber 
 
Dnevi red: 

1. Uvodni pozdrav predsednice komisije. 
2. Prehrana v vrtcu in v šoli v novem šolskem letu. 
3. Šolska shema. 
4. Razno. 

 
 
K1 
Predsednica komisije Ariadna Agnič je pozdravila vse navzoče in povedala, da je komisija v novi 
zasedbi s strani staršev in učencev. Člani so se drug drugemu na kratko predstavili. Gospa 
ravnateljica nam je na začetku povedala nekaj vzpodbudnih besed in nam zaželela uspešno 
delovanje in sodelovanje. 
 
K2 
Pomočnica ravnateljice je pohvalila dosedanji odnos in sodelovanje s kuhinjo. Z letošnjim 
šolskim letom so se tudi starejše skupine vrtca začele prehranjevati v jedilnici.  
V naslednjih mesecih želimo še okrepiti sodelovanje s kuhinjo. V kuhinji nam bodo spekli razne 
sladice (piškoti, peciva, štrudlje), ki bodo nastajali v oddelkih tekom šolskega leta v okviru 
izvajanja projektov Zdravje v vrtcu in Eko projekta Zdrava prehrana. V novembru bomo na 
ravni vrtca vključeni v projekt »Mlekastično«. Poudarek bo na vključevanju mlečnih jedi v 
prehrano ter na tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki bo potekal 18. 11. 2022. Tekom leta pa 
bo pri sestavi jedilnikov naša prioriteta zagotavljanje raznolikost prehrane. 
 
Pomočnica ravnateljice je v nadaljevanju besedo predala učiteljici Katji Bučar, vodji prehrane 
za OŠ, ki je v letošnjem šolskem letu na tem mestu zamenjala učiteljico Špelo Murn. Nova 
organizatorica je povedala, da veliko sodeluje z vodjo vrtčevske prehrane in z vodjo prehrane 
Gregorjem Rajbarjem s strani Sloresta ter da so na šoli uvedli kar nekaj sprememb.  
Z novim šolskim letom imajo učenci predmetne stopnje malico v jedilnici. Razredna stopnja 
ima malico še vedno v razredih. Kosilo jedo vsi učenci ob določenih urah v jedilnici. V 



nadaljevanju bo prisluhnila učencem in njihovim željam glede šolske prehrane. Z učenci se 
bodo o prehrani pogovarjali ob Svetovnemu dnevu hrane (16. 10.2022). Tekom celega leta bo 
poudarek na projektu »Hrana ni tja za v en dan« in bontonu prehranjevanja. Obeležili bodo 
tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Gregor Rajbar je spremembo v jedilnici pohvalil. Tekom celega dopoldneva je jedilnica 
zasedena, prisoten je otroški vrvež. Jedilniki se pripravljajo za mesec dni v naprej. Pri tem se 
seveda upošteva tudi želje učencev, prioriteta pa je sledenje smernicam zdrave prehrane.  
Učenki sta povedali, da je prehranjevanje v jedilnici v redu. Moti ju le glasnost, zato bodo v 
prihodnje iskali rešitve, kako narediti prehranjevanje v jedilnici tišje in mirnejše. 
 
K3 
Organizatorica šolske prehrane nas je seznanila s Šolsko shemo. V Šolski shemi se v tem 
šolskem letu izvaja samo sadje in zelenjava, nič več ni mleka in mlečnih izdelkov, ker so jih 
učenci v preteklih letih izredno malo uživali. Financirana je iz sredstev EU. Šolska shema ostaja 
še vedno označena na šolskem jedilniku. 
 
K4 
Predstavnica staršev ga. Janja Cekuta je predlagala, da se lokalne dobavitelje v jesenskem času 
ponovno pozove k sodelovanju. Predlaga tudi, da se za učence OŠ izvede šolsko tekmovanje v 
MasterChefu. 
 
Gospa ravnateljica je sestanek povzela z besedami, da smo tekom preteklega šolskega leta 
naredili kar nekaj sprememb v naši šolski kuhinji in posledično tudi v šolski prehrani. Nekaj 
zadev je ostalo še odprtih, vprašanj in pobud, ki jih bomo skušali razrešiti v najkrajšem 
možnem času.  Želimo si, da nam učenci povedo, kaj si želijo in kaj opazijo. S strani vseh nas si 
želi dobrega sodelovanja. Le tako bomo lahko uspešno delovali.  
 
Predsednica komisije se je zahvalila za udeležbo in aktivno sodelovanje. Ponovno srečanje bo 
čez dva meseca. 
 
Sestanek smo zaključil ob 7.45. 
 
 
Dolenjske Toplice, 15. 10. 2022                                                               Zapisala: 
                                                                                                      Irena Pečnik, VPO-pom. vzg.                                                                                                        


