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Zadeva: Pojasnilo o šolski prehrani na OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

Na 19. seji Sveta zavoda Osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu in seji Sveta staršev Osnovne šole 

Šmartno pri Slovenj Gradcu, dne 26. 9. 2016, je bilo s strani  sveta staršev izpostavljenih nekaj 

pripomb glede šolske prehrane. Namesto alpskega  mleka v tetrapaku je bilo predlagano, da bi se 

otrokom postreglo toplo mleko. Poleg tega je bila predlagana nabava živil pri lokalnih pridelovalcih. 

Najprej pojasnilo o nabavi živil. Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu je bila leta 2012 med prvimi 

šolami na Koroškem, ki je iz svojega javnega razpisa izločila določena živila, ki so ji bila takrat lokalno 

dostopna. Za vsa izločena živila so morale biti določene količine in vrednosti, hkrati pa se ista živila 

niso smela ponoviti v javnem razpisu. Maja leta 2017 nam poteče javni razpis in takrat bo mogoče iz 

javnih naročil izločiti še več artiklov, ki jih bo mogoče dobiti v lokalnem okolju. Po sedanjem 

pravilniku ne smemo na primer naročati 100 % jabolčnega soka pri lokalnem dobavitelju, ker ga 

imamo namreč v javnem naročilu (leta 2012 te ponudbe še ni bilo). Podobno je na primer z medom. 

Lokalno pridelano hrano šola naroča na kmetiji v Šmartnem, in sicer domače polnomastno mleko, 

kislo zelje, kislo repo, krompir, česen, rženi ter ajdov kruh. Pri Koroški kmetijski zadrugi naročamo 

lokalno pridelana jajca, jabolka in čebulo. Tudi ekološko meso je slovenskega porekla. 

Prav tako se trudimo, da bi bilo čim več sadja in  zelenjave, ki se ponujata v okviru Sheme šolskega 

sadja in zelenjave, lokalne ali pa vsaj slovenske pridelave. V prejšnjem šolskem letu smo tako naročali 

lokalno pridelane jagode, jabolka, češnje in kaki s Primorske. 

Po pregledu jedilnika iz tega šolskega leta ugotavljam, da je bilo alpsko mleko na jedilniku 12. 9. 2016 

ter 21. 9. 2016. Alpsko mleko ima zaradi sterilizacije slabšo hranilno sestavo in ga načeloma tudi ne 

uvrščamo pogosto na jedilnik. Dvakrat zaporedoma se je na jedilniku pojavilo zaradi same 

organizacije dela v kuhinji in ob dejstvu, da je september  še vedno razmeroma topel mesec. Večino 

mleka sicer dobimo z lokalne kmetije in ga tudi ponudimo toplega.  

Poudariti moram, da se vsi odgovorni za šolsko prehrano zelo trudimo, da bi bila kakovost šolske 

prehrane na čim višjem nivoju.  

 

Polonca Krašovec, vodja šolske prehrane 

 

 



 

 

 

 


