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OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

Pionirska cesta 35 

8350 Dolenjske Toplice 

Telefon: 07 38 45 200 

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si 

 

 

SVET STARŠEV V OSNOVNI ŠOLI  

Številka: 900-5/2021/4 

       

 

 

ZAPISNIK 

 

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil dne 9. 12. 2021 ob 17. uri v jedilnici šole 

 

 

Prisotni: Eva Čih, Mišel Gorše, Gregor Sepaher, Bojan Kukman, Barbara Papež Lavrič, Nastja Turk 

Bokan, Maja Smerdu, Petra Kukman, Klavdija Pavlin, Dragica Kren, Anja Vidrih, Mateja Šenica, 

Karmen Potočar, Aljaž Bevec, Damjana Bradač Zupančič, Blaž Gutman, Darja Kralj. 

 

Ostali prisotni: ravnateljica Andreja Koščak, prof., predsednik Sveta zavoda Gašper Štih, prof., 

pomočnica ravnateljice za vrtec Ariadna Agnič, dipl. vzg., vodja vrtčevske prehrane, pomočnica 

ravnateljice za šolo Simona Tihole, prof., svetovalna delavka mag. Helena Arzenšek Krajačič, prof., 

Gregor Rajbar, predstavnik podjetja Sloresta d. o. o., g. Franc Vovk, župan Občine Dolenjske Toplice. 

 

Opravičeno odsotni:  
Janja Bučar Turk, Barbara Pezdirc, Teja Mohorič, Uroš Štih, Katja Lazič Mikec, Aleš Lavrič, Andreja 

Špelič, Sara Kotnik, Petra Čuk. 

 

Ostali odsotni:  
Špela Murn, mag. prof., vodja šolske prehrane, Zoran Memon, predstavnik podjetja Slorest d. o. o. 

 

 

DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev potrditve zapisnika 1. sestanka Sveta staršev z dne 20. 9. 2021. 

2. Analiza stanja prehrane po prevzemu šolske kuhinje s strani podjetja Slorest d. o. o. 

3. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

Predsednica Sveta staršev je nagovorila vse prisotne. Ugotovi, da je prisotnih 17 staršev in da število 

prisotnih zadošča sklepčnosti.  

 

Vsi prisotni člani se strinjajo z dnevnim redom. Dnevni red je potrjen. 
 

 

K točki 1: Ugotovitev potrditve zapisnika 1. sestanka Sveta staršev z dne 20. 9. 2021. 

 

Predsednica Sveta staršev pove, da ni bilo pripomb na zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, zato je zapisnik 

potrjen v skladu s poslovnikom. 

 

SKLEP 1/2: 

Vsi prisotni člani se strinjajo s potrditvijo zapisnika 1. sestanka Sveta staršev z dne 20. 9. 2021. 

Sklep je soglasno sprejet. 
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K točki 2: Analiza stanja prehrane po prevzemu šolske kuhinje s strani podjetja Slorest d. o. o. 

 

Predsednica Sveta staršev pojasni, zakaj je bil sklican današnji sestanek – da se pogovorijo in odgovorijo 

na vsa vprašanja in dileme, ki se pojavljajo med starši v zvezi s šolsko in vrtčevsko prehrano. Zato so 

bili pozvani tako člani Sveta staršev kot tudi ostali starši, da pošljejo vprašanja vezana na kuhinjo in 

prehrano na šolski e-naslov. 

 

V nadaljevanju predsednica Sveta staršev preda besedo ravnateljici, pomočnici ravnateljice za vrtec in 

predstavniku podjetja Slorest d. o. o., da predstavi vsak svoje poročilo. 

 

Ravnateljica pove, da mnogi starši pravijo, da starši niso bili seznanjeni s predajo kuhinje zunanjemu 

izvajalcu. Zato poda obrazložitev: 

  

Ravnateljica seznani Svet staršev, da je bila takoj z prihodom na mesto ravnateljice v aprilu 2019 

seznanjena in tudi opozorjena na težave v šolski kuhinji. Pritožbe staršev so kar deževale, nihče od 

zaposlenih se ni prehranjeval v prostorih zavoda, enormne količine hrane je bilo zavržene. Velike težave 

so se pojavljale tudi med zaposlenimi v kuhinji, s katerimi je imela ravnateljica več sestankov, na katerih 

je bil prisoten tudi župan občine.  

V vsem tem času se niso uspeli sami znotraj zavoda z vsemi organi, ki jih imajo, urediti stanja in zato 

so se tekom meseca aprila in maja 2021 začeli intenzivni pogovori s člani Sveta zavoda OŠ Dolenjske 

Toplice na temo problematike v kuhinji. Svet zavoda je bil v svojih razpravah enoten, da je potrebno 

aktivno pristopiti k trajni razrešitvi dolgoletne problematike. Ena izmed možnosti je bila tudi oddaja 

javnega naročila izvajanja prehranskih storitev v šolski kuhinji po odprtem postopku skladno s 40. 

členom ZJN-3.  

18. maja 2021 je bil o tem seznanjen tudi takratni Svet staršev OŠ Dolenjske Toplice in z njihove strani 

je bila podana podpora.   

Na to temo so nato v začetku meseca junija imeli 2 seji Sveta zavoda, kjer je celoten postopek javnega 

naročila predstavil Center za pravno pomoč, d.o.o., ki je celoten postopek nato tudi vodil. Na obeh 

sestankih Sveta zavoda je bil prisoten tudi župan občine, gospod Franc Vovk. Predlog za oddajo javnega 

naročila je bil s strani Sveta zavoda soglasno sprejet, prav tako je bil z izvedbo postopka za izvajanje 

prehranskih storitev v šolski kuhinji s postopkom prevzema delavcev v drugo organizacijo seznanjen  

reprezentativni sindikat v zavodu (SVIZ OŠ in vrtca Gumbek), ki je tudi podal pozitivno mnenje.  

Ob zaključku javnega naročila je bilo izbrano podjetje, ki je podalo najustreznejšo ponudbo in to je 

podjetje Slorest d. o. o., ki je uradno prevzelo šolsko kuhinjo 15. 9. 2021.  

Vsi zaposleni v šolski kuhinji so bili seznanjeni s postopkom javnega naročila in da se kuhinja preda 

zunanjemu izvajalcu s prevzemom vseh delavcev v kuhinji v skladu z uradnim postopkom. 

Zaradi začetnih tehničnih težav v prostorih šolske kuhinje (odhod vseh delavcev v kuhinji na bolniško 

– razen ene, ki je delala polovični čas), pa so bili primorani hrano voziti iz podjetja Revoz. Naredili so 

enako kot, ko so bili vsi zaposleni v kuhinji v karanteni, s podjetjem Terme Krka, šola je izdala 

naročilnico in iz podjetja Revoz so dostavljali kosila po ceniku šole, zajtrke in malice pa se je 

pripravljalo v šolski kuhinji. Ob zagonu kuhinje s strani zunanjega izvajalca so se pokazale precejšnje 

tehnične težave, zato je bil – s ciljem zagotavljanja nemotene priprave in izdaje šolskih obrokov – 

zunanji izvajalcev do vključno torka, 12.10.2021, voziti kosila iz podjetja Revoz. Od srede, 13.10.2021, 

dalje se vsa hrana v celoti pripravlja na lokaciji Osnovne šole Dolenjske Toplice. 

Ravnateljica obrazloži, da šolsko kuhinjo postavljajo praktično na novo, od začetka, z novimi jedilniki, 

novimi jedmi in novim osebjem. Pri nekaterih novostih so bili do sedaj uspešni, pri nekaterih pa sploh 

ne, čeprav so si želeli drugače. Intenzivno iščejo rešitve, se prilagajajo mladim uporabnikom, ob tem pa 

ne zanemarjajo - ker jih ne smejo - tudi vseh smernic, ki so jih dolžni upoštevati. Tukaj sodijo tudi 

lokalni pridelovalci. Seznanjena je s strani podjetja Slorest d. o. o., da se tudi nabor lokalnih 

pridelovalcev povečuje, ni več tako boren kot zapisujejo starši. Slorest je po pogodbi dolžan zagotavljati 

živila pripravljena na ekološki način z ustreznimi certifikati, pripeljana živila morajo biti čim bolj sveža, 

z dobrim rokom uporabe, prav tako narejen higienski načrt, program čiščenja, dezinfekcije in HACCP 

sistem.  

V prvih dneh obratovanja Sloresta v naši šolski kuhinji, ravnateljica pove, so bili vsi zelo zadovoljni. 

Tako s ponujenimi obroki, njihovo okusnostjo in količino, kot tudi prijaznostjo osebja do vseh 
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uporabnikov, tako otrok kot tudi zaposlenih v zavodu. Vsi sestanki Sveta staršev in Sveta zavoda in 

Komisije za vrtčevsko in šolsko prehrano so bila v tem pozitivnem duhu, o čemer pričajo tudi zapisniki 

objavljeni na šolski spletni strani. Bila je izredno zadovoljna in hkrati presenečena, ker so prej bile 

prisotne konstantne kritike. In po mesecu dni so se kritike vrnile. Kritike so zelo podobne kot so bile pri 

prejšnji šolski kuhinji.  

Ravnateljica obrazloži, da se vsi skupaj trudijo in iščejo konstruktivne rešitve, ker imajo vsi skupni 

interes - vse za dobrobit naših otrok. 

 

 

Predsednica Sveta staršev preda besedo pomočnici ravnateljice za vrtec: 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec pove, da je začela z zaposlitvijo v vrtcu Gumbek dne 1. 9. 2021 in je 

lahko realno ocenila stanje kuhinje od tega dne dalje. Obrazloži, da so bile shrambe prazne, kuhinja je 

bila prazna, diete niso bile pripravljene. Strokovne delavke so ji povedale, kako je bilo za nazaj, da so 

prej jedli iz ene vrste krožnikov, niso uporabljali vsega pribora, pri zajtrku je bil čaj samo planinski ali 

šipek. Pogosto so otroci za zajtrk dobili polovico jogurta, za ''repete'' nikoli ni bilo, bilo je malo 

polnovrednih živil, male količine obrokov, malo vrst sadja, vse juhe so bile razkuhane in neprepoznavne, 

predvsem pa je vse motil odnos zaposlenih do osebja in otrok.  

Zato so aktivno začeli s sodelovanjem s podjetjem Slorest d. o. o., ki je prevzelo kuhinjo OŠ Dolenjske 

Toplice. Najprej so začeli z najpomembnejšimi stvarmi – varnost in kvaliteta, ki je za otroke na prvem 

mestu. Odziv podjetja se je takoj opazil na pestrosti izbire. Sadje so začeli dobivati raznoliko, na voljo 

je bil tudi čaj, ki se mu po potrebi doda med in limona, uvedejo se polnovredna živila, pestrost zajtrkov, 

vključili so več mlečnih obrokov pri predšolskih otrocih (ker to potrebujejo). Osnovne stvari, ki jih želi 

pomočnica ravnateljice za vrtec je, da se ponudi tople zajtrke (npr. če je za zajtrk sir, salama in kruh, se 

poleg ponudi topel čaj). Lotili so se tudi pribora – zdaj otroci uporabljajo različne velikosti krožnikov, 

ves pribor (starejši tudi nože), saj se s tem privajajo na samostojnost. Spremenila se je tudi količina 

hrane. Vsak otrok dobi celo sadje, cel jogurt. Za kosilo je pestra izbira hrane, na voljo so različne 

testenine (makaroni, špageti, cmoki, vlivančki, tortelini – pri mlajših se pazi, da ne dobijo špagetov 

ampak manjše makarone). Otroki so s hrano zadovoljni, ker je okus dober.  

Pomočnica ravnateljice za vrtec obrazloži, da je sedaj zelo natančno označeno, kaj je v sledovih jedi. 

Jedilniki so javno objavljeni, dostopni na spletni strani vrtca in vsi temeljijo na vseh priporočilih 

državnih institucij. V kuhinji se uporabljajo sveže začimbe, jedi za predšolske otroke so in morajo biti 

manj slane. Strokovne delavke vso hrano tudi poskusijo, preden jo zaužijejo otroci.  

Nekaj je bilo vprašanj glede bolečih trebuščkov pri otrocih. Pomočnica ravnateljice za vrtec obrazloži, 

da če bi bilo kaj zelo narobe s hrano, bi se bolečine pojavile v vsem oddelku oz. pri več otrocih. 

Strokovne delavke že vedo, kateri otroci imajo težave in zdaj natančno beležijo, kje se pojavljajo težave. 

Če se težave pojavijo doma, pa pomočnica ravnateljice za vrtec poziva starše, da kontaktirajo strokovno 

delavko. V vrtcu zagotavljajo, da je vse pregledano, saj strokovne delavke otrokom hrano vsakodnevno 

delijo in so prisotne pri vseh obrokih, ki jih otroci zaužijejo. Pomočnica ravnateljice za vrtec pove, da 

imajo le še nekaj logističnih težav – zgornji vrtec, vse ostalo, pa se rešuje sproti.  

Za konec pomočnica ravnateljice za vrtec pove, da se z novo kuhinjo približujejo temu, da je vse bolj 

polnovredno, zdravo in z manj sladkorja.  

 

Predsednica Sveta staršev preda besedo predstavniku podjetja Slorest d. o. o.: 

 

Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. se predstavi in pove, da je vodja različnih enot po Dolenjskem. V 

podjetju Slorest d. o. o. je zaposlen od leta 2005. Podjetje oskrbuje kar nekaj šol, fakultet, vrtcev in 

dijaških domov. V nadaljevanju konkretno pove o surovinah: sadje in zelenjavo jim zagotavlja podjetje 

Krnc d. o. o., jajca so slovenska, večina artiklov je slovenskega izvora. Obrazloži, da lokalno pomeni 

slovenskega izvora in v njihovem podjetju se trudijo, da k temu stremijo. 

Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. pove, da so dne 13. 10. 2021 začeli s pripravo hrane v kuhinji. Imeli 

so veliko težav v kuhinji in sicer z izpadi elektrike, s kotli, neustrezno opremo… Obrazloži, da je kuhinja 

odprtega tipa, zato lahko vsak učenec in zaposleni opazuje kuharje pri delu.  
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Glede na vprašanje o kakovosti, predstavnik podjetja Slorest d. o. o. pove, da se v kuhinji ne uporabljajo 

dodatki in koncentrati. V kuhinji se uporabljajo izključno dišavnice in sol. Okuse pa se pridobiva na 

podlagi mesa in zelenjave.  

 

Kar se tiče kontrol v kuhinji, predstavnik podjetja Slorest d. o. o. pove, da ima Nacionalni laboratorij za 

zdravje, okolje in hrano po vseh njihovih obratih 2 x letno kontrolo, ko inšpektor pride, vzame bris iz 

naključnih različnih površin (roke, elementi, pribor…) in vzorce pošlje na analizo. Vse te analize 

predstavi v obsežnem poročilu. Podjetje ima tudi svoj oddelek za kakovost. Poleg tega pa jih obišče 

nenapovedano tudi republiška inšpekcija.  

Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. zatrjuje, da se juhe in pire krompir ne pripravlja iz vrečk. Obrazloži, 

da juho zavrejo, da so iz zelenjave, vode in mesa, za zgostitev po potrebi dodajo krompir. Pire krompir 

pa se dela iz navadnega krompirja. Kar se tiče EKO živil, so le-ta vklopljena v sam jedilnik, imajo pa 

tudi dobavitelja, ki jim dobavlja EKO živila. 

Za konec pove, da za vso hrano, ki jo kuhajo, vsak dan vodijo evidenco. Hrano poizkušajo trije zaposleni 

in svoje mnenje zapišejo. Od te hrane se vzame tudi vzorec, ki se hrani v zato namenjenem hladilniku 

48 ur, za primer, če pride do zastrupitve. S tem vzorcem se lahko potem dokazuje ali okužba izvira iz 

njihove hrane.  

 

Predsednica Sveta staršev po prebranih poročilih odpira razpravo: 

 

Župan Občine Dolenjske Toplice pove, da so informacije, ki jih dobiva, popolnoma druge, kot jih je 

prebral v obeh zapisnikih Komisije za vrtčevsko in šolsko prehrano, ki sta bila priložena k današnjemu 

vabilu. Razume, da je bila na začetku zmeda, ne sprejme pa dejstva, da se hrana pripravlja drugje. Hrana 

se pripravlja v kuhinji OŠ Dolenjske Toplice.  

Župan Občine Dolenjske Toplice vpraša predstavnika podjetja Slorest d. o. o., ali je bila njegova želja, 

da bo vzpostavil kuhinjo v OŠ Dolenjske Toplice. Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. pritrdi, da je bilo 

mišljeno »z osnovnimi sredstvi«. Župan mu obrazloži, da kar se tiče osnovnih sredstev, so vsi ponudniki 

imeli možnost ogleda kuhinje in bi lahko takoj zavrnili ponudbo, ko bi opazili, v kakšnem stanju je 

kuhinja. Kar se tiče investicij, pa pove, da se ne zgodijo čez noč. Vodstvo šole in občina razumejo 

situacijo, in zato bodo v prihodnje nabavili dva kotla in odpravili težave z elektriko.  

Župan Občine Dolenjske Toplice pove tudi, da se je ob obisku vlade na šoli, katerega se je udeležil tudi 

on, srečal z otroki v jedilnici. Vsi otroci so pohvalili hrano. Tudi v vrtcu, ko so imeli snemanje prispevka 

za RTV Slovenija, so otroci z veseljem jedli pripravljeno hrano.  

 

V nadaljevanju predstavniki staršev šole in vrtca odprejo razpravo: 

 

 Predstavnik staršev vrtca pozove, da naj šola čim prej nabavi kotle.  

Župan Občine Dolenjske Toplice mu odgovori, da bodo kotli predvidoma v mesecu januarju.  

 

Župan Občine Dolenjske Toplice ob 18.00 zapusti sestanek. 

 

 Predstavnik staršev vrtca predlaga, da bi bilo lahko javno v občinskem glasilu objavljeno, kaj se je 

dogajalo prej s kuhinjo. 

 

 Tudi predstavnica staršev vrtca predlaga, da bi se moralo dogajanje v kuhinji predstaviti širše v 

občinskem glasilu. 

 

 Predstavnik staršev vrtca obrazloži, da ¾ občanov ne ve, kaj se je dogajalo v kuhinji OŠ Dolenjske 

Toplice. Pove, da na vso današnjo obrazložitev nima nobenega komentarja več, da je zadovoljen z 

odgovori in da ima sedaj pozitivno mnenje o kuhinji. 

 

 Predstavnika staršev šole moti, da smo prišli na sestanek z namenom, kako izboljšati kuhinjo. Želi, 

da se daje večji poudarek na to, kako bo s kuhinjo v prihodnje, želi, da je šola bolj pozorna na vhodne 

sestavine. Pove tudi, da se ne strinja s predstavnikom podjetja Slorest d. o. o., da pod lokalno hrano 

smatra hrano, ki je slovenskega izvora. Predlaga, da se vzame regijo za nabavo surovin.  
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Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. odgovarja, da so ga ob prevzemu vsi lokalni dobavitelji poklicali 

in bili pozvani, da pošljejo ponudbo. Dobili so le dve ponudbi. 

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec odgovori na vprašanja glede prehrane za vrtčevski del – pove, da 

stremijo k temu, da je v jedilnikih več polnozrnate in ekološke hrane, ker so mali otroci dovzetni in 

se lahko hitro navadijo na to hrano. 

 

 Predstavnica staršev šole pove, da se sama že več kot 5 let prehranjuje z njihovo hrano, ker dela v 

podjetju, kjer kuha Slorest d. o. o. in je z njihovo hrano zadovoljna. Pohvali ravnateljico, da se je 

odločila za ta korak. Pove tudi, da ima dva otroka – prvi otrok hrano pohvali, drugi otrok se je od 

prehrane odjavil, ker mu hrana ne odgovarja. Otroci so različni. Želi, da starši zaupajo podjetju 

Slorest d. o. o. in obratno in da taki sestanki v bodoče ne bodo več potrebni. Za konec pove, da jo 

moti le to, da je v šolski prehrani preveč mlečnih izdelkov.  

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec odgovori, da je iz vrtčevskega vidika želela vključiti več mlečnih 

izdelkov, saj morajo mlajši otroci dobiti določene izdelke v večjih količinah. Ker je kuhinja že 

utečena, se bo tudi za šolske otroke mlečne izdelke lahko prilagodilo.  

 

Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. se ne strinja s pritožbo staršev, da so vse dni v tednu na 

razporedu mlečni izdelki. Pove, da na začetku mlečnih izdelkov ni bilo, zato je bil pozvan, da jih 

uvede, sedaj pa jih pripravijo 2- do 3-krat tedensko.  

 

 Predstavnica staršev šole pove, da ima sama 3 otroke, in da nikoli ni vsem trem otrokom hrana 

enako všeč. Pove, da otroci pohvalijo, da so kuharji prijazni, da jim je všeč njihova oprava, da dobijo 

sladico tudi, če ne pojejo vso juho. Razloži tudi, da ima veliko najmlajših otrok, na splošno, ob 

prihodu v vrtec težave s trebuščkom, ker marsikatero živilo uvajajo otroku šele v vrtcu. In ja, lahko 

pride do prebavnih težav, ne glede na to kdo kuha, ker je neka sprememba.  

 

 Predstavnica staršev šole je mnenja, da naj se gleda, kaj bo s kuhinjo v bodoče. Podala je predlog, 

da bi podjetje Slorest d. o. o. napisalo v občinskem glasilu, v parih stavkih, trenutno stanje v kuhinji, 

da se sliši njihova plat zgodbe. Povpraša tudi ravnateljico, če ima strategijo, kako bi prišle prave 

informacije do staršev in obratno.  

 

Ravnateljica ji odgovori, da je dopis že pripravljen in da bo poslan vsem staršem. Na mnenje 

predstavnikov staršev o objavi stanja v kuhinji v občinskem glasilu, ravnateljica poda mnenje, da 

tovrstna objava poveča možnost tveganja pravnih posledic. Zato apelira na vse člane Sveta staršev, da 

kot predstavniki staršev posredujejo ustrezno in korektno informacijo naprej med starše. Medtem pa se 

bodo vsi deležniki v obravnavani tematiki maksimalno angažirali za ustrezno šolsko prehrano. 

 

 Predstavnik staršev šole vpraša, če je šola naredila kalkulacijo glede cene obroka. 

 

Ravnateljica mu odgovori, da je cena šolske malice določena s strani MIZŠ. V ceni kosil pa so 

vračunani stroški živil, materialni stroški in strošek dela.  

 

Predstavnica staršev šole je zapustila sestanek ob 18.30. 

 

 Predstavnica staršev šole izpostavi, da otroci, ki pridejo na kosilo po 6. šolski uri, ostanejo brez 

hrane, druga stvar pa je sladkor, ki je velik problem, ker se ne uporablja in posledično stvar ni okusna 

(npr. v jedeh kot so puding, rižev narastek…). Pove tudi, da ji notranji viri pravijo, da je veliko 

zavržene hrane, da otroci, ki niso prijavljeni na kosilo, hodijo na kosilo (izkoristijo gnečo), zato 

posledično zmanjka hrane.  

Pri tej temi izpostavi tudi problem omaric na višji stopnji. Nanjo se je obrnila mamica, katere hčerki 

si delita omarico. Zahteva, da dobita vsaka svojo omarico.  
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Predstavnica staršev šole za zaključek pohvali ravnateljico za opravljen korak – zamenjavo kuhinje.  

 

Ravnateljica pove, da je mnenja, da je bila odločitev o zamenjavi kuhinje pravilna. V oktobru je res 

prišlo do tega, da je hrane zmanjkalo in so učenci, ki so na kosilo prišli kasneje, dobili nekaj drugega, 

kar je pisalo na jedilniku za tisti dan. Kar se tiče sladkorja, ni bilo sladkorja tudi prej, zdaj pa ga 

postopoma uvajajo. Hrane ne zmanjkuje, tudi na Komisiji za prehrano so povedali, da je hrana zdaj 

boljša in okusnejša ter da je je dovolj. Preverila je tudi v računovodstvu in niso zasledili, da bi hodili 

neprijavljeni otroci na kosilo oz. da bi to v eAsistentu zasledili.  

 

 Predstavnica staršev šole izpostavi, da za učence, ki pridejo na kosilo ob 13.45, zmanjka hrane.  

 

Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. odgovori, da je hrane v začetnem obdobju občasno res 

zmanjkovalo, saj niso imeli točne številke, koliko je bilo prijavljenih obrokov na tisti dan, saj sistem 

prijave/odjave obrokov z njihove strani še ni bil docela vzpostavljen. Sedaj se upoštevajo številke 

podane do določene ure, ki praviloma tudi ob skupnem pregledu z računovodstvom ob koncu 

posameznega mesece držijo. Trenutno zagotovilo jim je, da hrane ne zmanjka, na ta račun pa se 

trudijo, da je tudi organskih odpadkov čim manj. Omeni tudi, da imajo program, v katerega vpišejo 

število prijavljenih obrokov in nato program pokaže recepture in količine.  

 

 Predstavnica staršev šole povpraša glede mlečnih obrokov. Pove, da nekateri otroci ne jedo 

mlečnega obroka in so posledično lačni. 

 

Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. ji odgovori, da otroci vedno poleg mlečnega obroka dobijo tudi 

kruh, sir ali sadje, tako v vrtcu kot v šoli. Poleg tega imajo v šoli tudi šolsko shemo, kjer šola 

zagotovi sadje. 

 

 Predstavnica staršev vrtca predlaga, da se BIO in EKO sestavine kombinirajo z ostalo hrano.  

 

Predstavnik podjetja Slorest d. o. o. pove, da ko vidijo otroci bele in rjave/polnozrnate makarone, 

se odločijo za bele. Bodo pa v prihodnje poskusili zmešati rjave/polnozrnate in bele skupaj in tako 

približati BIO in EKO hrano otrokom. 

 

 Predstavnica staršev šole pohvali vsakega posameznika za pogum, da povedo kar mislijo in slišijo. 

Upa, da so današnje informacije dale staršem čisto sliko. Sama je v razredu kot spremljevalka 

učenki, in vidi ostale učence, da z veseljem čakajo malice. Razloži, da imajo učenci zajtrk ob 9.00, 

nato imajo sadno malico ob 11.00, kjer je sadje raznoliko, ob 12.00 pa gredo že na kosilo. Zato 

predvideva, da so otroci, ko pridejo domov lačni, saj so v odraščanju.    

Pohvali tudi sodelovanje podjetja Slorest d. o. o. s pomočnico ravnateljice za vrtec in z ostalo 

strokovno skupino, saj imajo velik interes, da se naredi napredek v pravo smer.  

 

 Predstavnica staršev šole je pohvalila učiteljico 5. razreda, ker je zelo zavzeta in se z otroki trudi pri 

prehranjevanju. 

 

 Predsednik Sveta zavoda pove, da je vodja šolske skupnosti in da se od novembra dalje enkrat 

mesečno srečujejo na sestanku, kjer člani izrazijo svoja mnenja in ga posredujejo naprej. Pove, da 

je bilo novembra na sestanku veliko pripomb, in ker so vse pripombe dali naprej, je bilo v tem času 

večina teh tudi odpravljenih. Pove tudi, da vedno več učencev hodi na kosilo in da je čaj sladkan. 

Učenci so doma navajeni na druge stvari, tukaj jih pa postopoma navajamo na BIO in EKO hrano. 

Za zaključek pove, da bodo z učenci še naprej mesečno sestankovali, kjer bodo lahko izrazili svoja 

mnenja, saj si vsi prizadevamo, da bo otrokom hrana všeč in da bo okusna. Doda še, da je prepričan, 

da so na pravi poti.  

 

Ob 18.30 in 18.55 sta dva člana zapustila sestanek. 
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Predsednica Sveta staršev za zaključek pove, da je naloga staršev, da te informacije pridejo do staršev 

in nato do otrok. Starši so deležniki, občina kot ustanovitelj so obveščeni, in zato želi, da se zaključi s 

to zadevo.  

 

 

SKLEP 2/2:  

Svet staršev je seznanjen z analizo stanja šolske prehrane po prevzemu šolske kuhinje s strani 

podjetja Slorest d. o. o.  

Sklep je soglasno sprejet.  

 

 

K točki 3: Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev. 

 

1. Predstavnico staršev vrtca zanima, kako se ponuja čaj otrokom in kako vzgojiteljice nadzirajo, da 

več otrok ne pije iz istega lončka.  

 

Pomočnica ravnateljice za vrtec odgovori, da so naročili lončke za vsakega otroka v oddelku, ki se 

dnevno perejo v kuhinji. Hišnik izdeluje tudi stojala za lončke, začasno pa so strokovne delavke 

plastificirale podloge z imenom otroka, tako da ima vsak otrok svoj kozarček na svojem mestu. Čaj 

je že nekaj časa poleg zajtrka, ki je topel, zdaj pa lahko strokovne delavke hodijo po čaj tudi celoten 

del dneva. Poleg nabave lončkov so nabavili tudi ustrezne vrče za vodo in čaj.  

 

2. Svetovalna delavka odgovori na postavljeno vprašanje glede omaric. Pove, da je res, da si nekateri 

bratje in sestre delijo omarice, so pa že našli rešitev, s katero sta se hčerki strinjali, njihovi starši pa 

očitno ne. Pove, da bo starše jutri poklicala. Ravnateljica omeni, da je v načrtu namestitev dodatnih 

omaric, saj se število učencev na šoli povečuje. 

 

3. Ravnateljica pohvali, da: 

– so učenci OŠ Dolenjske Toplice zmagali v oddaji MALE SIVE CELICE, ki bo na sporedu na 

RTV SLO1 dne 25. 12. 2021, zato vabi k ogledu. Ker so zmagali, pa bodo 1. 3. 2022, na pustni 

torek, imeli ponovno snemanje, 

 

– so učenci OŠ Dolenjske Toplice dobili prvo nagrado v sklopu projekta KEEP IT COOL, 

predstavili pa so se tudi v oddaji SOBOTNI KROMPIR, 

 

– so učenci OŠ Dolenjske Toplice pod mentorstvom učiteljice mag. Urške Bučar, prof., osvojili 

tudi 1. nagrado ZLATI KABEL znotraj Erasmus+ in eTwining projekta, ki so jo prvič podeljevali, 

 

– učenec OŠ Dolenjske Toplice sodeloval na Evropski mednarodni konferenci v sklopu projekta 

NA-MA poti v Ljubljani, v času predsedovanja Republike Slovenije EU, ki je potekala v 

angleškem jeziku,  

 

– ima vrtec Gumbek novo spletno stran, 

 

– so učenci kljub slabemu vremenu imeli fantastičen obisk prednovoletnega bazarja, na katerem 

so zbrali 3.985,00 evrov, 

 

– učence v prihodnje čaka kar nekaj šol v naravi – smučanje (Soriška planina), plavanje (Murska 

Sobota), projektni tedni (Seča pri Portorožu) … 

 

– je bil do sedaj v karanteni samo en oddelek Vrtca Gumbek in štirje razredi OŠ Dolenjske 

Toplice.  

 

 

Ker ni bilo več vprašanj, predlogov ali pobud, je predsednica predlagala, da se sestanek zaključi. 
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Sestanek se je zaključil ob 19.09. 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev: 

Suzana Turk, dipl. upr. ved (VS)   Barbara Papež Lavrič, l.r. 


