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Svet staršev OŠ Janka Padežnika Maribor 
 

ZAPISNIK 
 
 

1. izredne seje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor, ki je potekala v 
ponedeljek, 17. 10. 2022, od 17.30 do 19.55 ure, v šolski jedilnici. 

 
 
Prisotni člani sveta staršev: Adrijana Kresnik Kočev, Manuela Šabeder, Maja Rantaša, Petra Mlakar, 
Jasmina Žilić, Klemen Kogler, Albin Anžel, Tanja Krajnc, Anja Ekart Šešerko, Tadej Roškar, Saška Purišič, 
David Braun, Marko Hölbl, Mitja Bregant 
 
Opravičeno odsotni člani sveta staršev: Ines Matjaž, Mojca Fatur, Tjaša Bečela Hölbl, Breda Munda 
Bulatović, Neža Bauman, Škrobar Mojca, Rene Redžič, Biljana Kirić. 
 
Prisotni, vabljeni na sejo: ravnateljica Sonja Filipič, organizatorka prehrane Hani – Janja Plausteiner, 
kuharica Manuela Pernarčič, mentorica šolske skupnosti Mojca Marovt, predsednica šolske skupnosti 
učenka Pina Herženjak in tajnica Bojana Rojs 
 
Opravičeno odsotni, vabljeni na sejo: kuhar Bojan Viher 
 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje 
2. Problematika razdelilne kuhinje in šolska prehrana 
3. Razno 

 
Predsednik Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor, gospod Albin Anžel, je pozdravil vse prisotne, 
prebral predlagani dnevni red na katerega ni bilo pripomb in povedal, da je na seji prisotnih 12 članov 
Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor. Seja je bila sklepčna. 
 
Pred 2. točko dnevnega reda sta na sejo prišla še g. Mitja Bergant in g. Klemen Kogler, tako da je bilo 
na seji prisotnih 14 članov Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor. 
 
 
Točka 1: 
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so člani dobili po e-pošti.   
 
Predsednik Albin Anžel je povedal, da je ga. Breda Munda Bulatović prosila, da se v zapisnik 1. redne 
seje vnese popravek. Bredo Munda Bulatović se izbriše s seznama neopravičeno odsotnih članov in se 
jo vpiše na seznam opravičeno odsotnih članov sveta staršev, saj je svoj izostanek opravičila.  
 
Gospod Albin Anžel je prisotne člane sveta staršev vprašal ali ima kdo kakšne pripombe na zapisnik 1. 
redne seje Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor in ali se strinjajo s predlaganim popravkom. Nihče 
ni imel pripombe, s predlaganim popravkom so se člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika soglasno 
strinjali. 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor so soglasno potrdili zapisnik 1. redne seje Sveta 
staršev OŠ Janka Padežnika Maribor, s predlaganim popravkom. 
 
12 glasov ZA, sklep je soglasno sprejet 
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TOČKA 2: 
Predsednik Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor, g. Albin Anžel, je predlagal, da se 2. točka 
dnevnega reda razdeli na dva dela. In sicer bi bil prvi del namenjen obravnavi časovnici kosila, drugi del 
pa spremembi razdelilne kuhinje OŠ Janka Padežnika Maribor v centralno kuhinjo. 
  
2.1. 
Ravnateljica je pozdravila prisotne člane svet staršev in se zahvalila povabljenim, da so se odzvali 
povabilu. Povedala je, da je bila prva dva tedna pouka vsakodnevno, kasneje pa občasno, prisotna v 
jedilnici in merila čas, ki ga otroci porabijo da pojedo kosilo. Da je v skladu z urnikom, posebej za vsak 
razred, oblikovan urnik prihajanja in odhajanja na kosilo. Kosilo pripeljejo iz OŠ Kamnica vsak dan ob 
11.35 uri. 1. in 2. razredi imajo kosilo v mali jedilnici. Pri deljenju hrane sta zmeraj prisotni dve učiteljici, 
otroci pa imajo 25 minut časa, da se najedo. Učenci od 3. do 9. razreda imajo kosilo v veliki jedilnici po 
urniku. Na voljo imajo 12 minut da pojedo kosilo, vendar  v večini vsi zapustijo jedilnico prej. Dodala 
je, da za vsakim razredom čistilka počisti in razkuži mize. Šola ima tudi novega kuharja, kateri je hitro 
spoznal otroke in porcije prilagodil željam posameznih otrok. Ve kaj imajo otroci radi in česar ne 
marajo. Zato tudi deljenje hrane gre veliko hitreje. 
V nadaljevanju je predstavila kako poteka kosilo in poudari, da si želi, da se otroci naučijo rada in lepega 
vedenja pri kosilu, tudi takrat, ko ne bo prisotna v jedilnici. Povedala je, da vso hrano ki ostane dajo v 
oddelke podaljšanega bivanja. 
 
Kuharica Manuela Pernarčič je povedala, da če se otroci držijo pravil, je 12 minut dovolj časa da pojedo 
kosilo. Zmeraj, dobijo tudi repete. Če pa želi kdo repete več kot enkrat lahko pride po 13.30 uri, ko s 
kosilom zaključijo vsi razredi. Dodala je, da imajo tudi 1. in 2. razredi dovolj časa da se najedo, res pa 
je, da radi klepetajo in pozabijo na hrano. 
 
Učiteljica Mojca Marovt, mentorica šolske skupnosti, je povedla da je 25 minut dovolj časa, da se učenci 
1. in 2. razredov najedo, da pri deljenju hrane pomagata dve učiteljici in če kateri otrok ne zmore pojesti 
v predvidenem času, lahko ostane tudi dalje. Res pa je, da so precej razigrani in klepetavi ter radi 
pozabijo na hrano, čas pa beži.  
 
Učenka Pina Herženjak, predsednica šolske skupnosti, je povedala, da če učenci pravočasno pridejo na 
kosilo, da je časa več kot dovolj in da zmeraj dobijo repete. V lanskem letu je imela šolska skupnost 
veliko sestankov na temo prehrane. Predstavniki razredov so vprašali v svojem razredu kaj je v redu, 
kaj jih moti, kaj si želijo, nato so se sestali z organizatorko prehrane in se pogovarjali kaj lahko oz. ne 
morejo spremeniti.  
 
Organizatorka prehrane Hani Janja Plausteiner je povedala, da želijo otrokom prisluhnit in ugoditi v 
tistih zadevah, kjer je možno. Pri tem pa se morajo držati Smernic zdravega prehranjevanja v VIZ. 
Pojasnila je, kako poteka analiza prehranske sestave obrokov v osnovnih šolah, na kaj vse mora biti pri 
sestavi jedilnikov pozorna. Skladno z veljavno zakonodajo morajo v kuhinji organizirati delo na osnovi 
HACCP-a. Glede higiene solate je povedala, da solato kupujejo pri lokalnih dobaviteljih in seveda se 
lahko, kljub skrbnemu in večkratnemu umivanju, zgodi, da se v solati skrije kakšen žužek. Dodala je, da 
NIJZ dva krat letno opravi testiranje higienskih standardov v kuhinji. Vzamejo bris s kuhinjskih površin, 
rok zaposlenih, aparatov, živil ter en vzorec živila in naredijo celotno mikrobiološko analizo.  
 
Razvila se je debata glede časovnice prehranjevanja učencev. 
 
Predsednik sveta staršev, g. Albin Anžel, je povedal, da bi bila najbolj optimalna rešitev dovolj velika 
jedilnica, vendar zaenkrat to ni mogoče, zato se bo treba prilagoditi. 
 
Na vprašanje ali ostaja v kuhinji veliko ostankov je kuharica Emanuela Pernarčič odgovorila, da ne. 
Povedala je da je včasih ostajalo več hrane, danes pa zelo malo. Otroci večinoma pojedo kar vzamejo. 
Ostanki so se za več kot polovico zmanjšali. Kar pa ostane se odnese v popoldansko varstvo. 
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Predsednik sveta Staršev,  g. Albin Anžel, je člane sveta staršev pozval k odločitvi, ali so za to, da se 
podaljša čas za kosilo? Pojasnil je, da bi s podaljšanjem časa za kosilo bilo potrebno pouk premakniti 
za 10 minut. 
 
Ravnateljica je pojasnila, da veliko učencev 8. in 9. razredov začne s popoldanskimi dejavnostmi 
(glasbena šola, balet, treningi) že zelo zgodaj in bi podaljšanje pouka zanje pomenila težava. Poudarila 
je, da z dodatnimi 10 minutami ne bomo veliko pridobili in da se učenci ne strinjajo s podaljšanjem 
pouka. 
 
Predsednik sveta Staršev, g. Albin Anžel je povedal, da iz razprave prisotnih ugotavlja mnenje, da naj 
zaenkrat časovnica za kosilo ostane takšna kot je in da se še naprej spremljajo časovni okviri. Predlaga 
sprejem sklepa, ki so ga predstavniki soglasno potrdili. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor se strinjajo, da obstoječa časovnica kosil določena z 
urnikom ostane nespremenjena. 
 
14 glasov ZA, sklep je soglasno sprejet 
 
 
Učiteljica Mojca Marovt, mentorica šolske skupnosti, je predstavila šolsko skupnost, skupnost vseh 
učencev. Povedala je, da ima šolska skupnost podobne naloge kot svet staršev. V nadaljevanju je na  
kratko je predstavila naloge šolske skupnosti. 
 
 
2.2. 
Predsednik sveta Staršev,  g. Albin Anžel, je povedal, da Svet zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor 
podpira predlog, da razdelilna kuhinja OŠ Janka Padežnika Maribor postane centralna.  
 
Organizatorka prehrane Hani Janja Plausteiner je povedala, da nas podpira tudi ravnatelj OŠ Kamnica 
kjer pripravljajo kosila za naše otroke. Pojasnila je, da je pripravila kalkulacijo in po izračunih, bi bili 
stroški živil, ki jih plačajo na položnici starši, nekoliko nižji. Vendar pa to ni glavni argument zaradi 
katerega bi želeli ureditev lastne kuhinje.  
Glavni argumenti za centralno kuhinjo v OŠ Janka Padežnika Maribor so predvsem: 

• možnost zagotavljanja bolj pestre in raznolike prehrane. Pojasnila je, da v obstoječi kuhinji OŠ 
Kamnica nimajo več zadostnih kapacitet in da bi nujno potrebovali zamenjavo kotla in 
prekucne ponve. Kapaciteta obnovljene kuhinje v OŠ Kamnice omogoča optimalno pripravo 
600 do 700 kosil, kuhajo pa preko 900 kosil dnevno. Zaradi omenjenih kapacitet je priprava 
jedilnikov izjemna zahtevna, kuharice pa nekaterih jedi več ne morejo pripraviti, ali pa imajo s 
pripravo zadostnih količin velike težave. Omenila je testenine, svaljke, čufte, riž, puding, 
lazanje, musake in juhe.  

• vsakodnevni prevoz hrane iz OŠ Kamnica v OŠ Janka Padežnika Maribor pa zahteva vzdrževanje 
vozila za prevoz hrane, ter hkrati zagotavljanje zadostnega števila transportnih posod, ki pa se 
z večanjem števil kosil morajo dodatno nabaviti. Strošek nabave enega termoporta z dvema 
10l RF posodama stane od 500 do 700 eur. 

 
Prebrala je dopis, katerega sta z ravnateljem OŠ Kamnica poslala na MOM. Dodala je, da odgovora s 
stani MOM še niso prejeli in da bi pobuda OŠ Janka Padežnika Maribor morebiti spodbudila MOM, da 
odobri zamenjavo kotlov in prekucnih posod v OŠ Kamnica, ki so nujno potrebni za pripravo tako velike 
količine kosil. 
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Na vprašanje kaj vse bi bilo potrebno urediti za centralno kuhinjo je Hani Janja Plausteiner odgovorila, 
da je obstoječa kuhinja sicer dovolj velika, potrebno bi bilo narediti pregradne stene, potrebni so 
nekateri novi kuhinjski aparati, največjo težavo predstavljajo skladiščni prostori in dodaten vhod. 
Dodala je, da pa je potrebno najprej narediti projekt. 
 
Predsednik sveta staršev, gospod Albin Anžel, je povedal, da je eden velik argument tudi odprtje 
novega naselja na Studencih in s tem tudi pričakovan vpis novih učencev v našo šolo.  
Predlagal je, da se imenuje komisija, ki bo pospešeno vodila aktivnosti v zvezi s predlogom, da 
razdelilna kuhinja OŠ Janka Padežnika Maribor postane centralna.  
 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor se strinjajo, da se začnejo pospešeno 
izvajati aktivnosti na področju spremembe razdelilne kuhinje OŠ Janka Padežnika Maribor 
v centralno kuhinjo. 
 
14 glasov ZA, sklep je soglasno sprejet  
 
 
Predsednik sveta staršev, gospod Albin Anžel je pozval predstavnike, da se javijo za delo v komisiji, 
oziroma da podajo svoje predloge. 
Predsednik predlaga za člane komisije ravnateljico Sonjo Filipič, organizatorko prehrane Hani Janjo 
Plausteiner, Jasmino Žilić in Albina Anžela. Predlaga da se v komisijo uvrsti še tri predstavnike, ki jih bo 
imenoval Svet zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor, ter da sta vsaj dva od teh predstavnika iz 
učiteljskega zbora.  
 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Člani Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor imenujejo komisijo za področje spremembe 
razdelilne kuhinje OŠ Janka Padežnika Maribor v centralno kuhinjo v sestavi:  
Sonja Filipič, Hani Janja Plausteiner, Jasmina Žilić, Albin Anžel in tri predstavnike, ki jih imenuje Svet 
zavoda OŠ Janka Padežnika Maribor. 
 
14 glasov ZA, sklep je soglasno sprejet  
 
 
Seja se je zaključila ob 19.55 uri. 
 
 
Maribor, 17. 10. 2022 
Zap. št. 900-27/2022/2 
 
 
Zapisala:                                                                        Predsednik Sveta staršev OŠ Janka Padežnika Maribor 
Bojana Rojs, tajnica VIZ                                                                                    Albin Anžel 
 


