
JEDILNIK PO IZBORU UČENCEV DEVETIH RAZREDOV 

V letošnjem šolskem letu so učenci predstavniki razredov, na seji šolskega parlamenta, 

izrazili željo, da bi sodelovali pri izdelavi jedilnika šolske prehrane. Na sestanku z vodjo 

prehrane sta predsednica ter podpredsednica šolskega parlamenta predstavili idejo, 

katera se je vsem navzočim zdela izvedljiva. 

Možnost izdelave jedilnika smo ponudili devetim razredom, ki bodo konec šolskega 

leta zapustili naše prostore. 9. a, b, in c, so na razredni uri skupaj z razrednikom 

pripravili svoje predloge za dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.  

Predloge bodo predstavniki razreda z vodjo prehrane Petro Rusjan pregledali, se o 

izborih pogovorili ter skupaj pripravili tedenski jedilnik. Vsi obroki bodo kljub izbiri 

razredov, zagotavljali standarde, ki določajo šolsko prehrano.  

9. b razred je svoje predloge podal, predstavnici sta se sestali z vodjo prehrane in v 

tednu od 31. 1. 2022 do 4. 2. 2022 bo tedenski jedilnik po izboru 9. b razreda. 

 

Izdelava jedilnika je potekala takole:  

Predstavnici 9.b razreda Terezo in Klaro, 

sem peljala na ogled kuhinje. Oblekli sta 

zaščitno haljo in kapo ter podpisali izjavo, 

da sta zdravi. Vse je potekalo v skladu s 

HACCP sistemom. Kuhinja se jima je zdela 

zelo velika (kar tudi je, saj povprečno 

pripravljamo 830 malic in 960 kosil).  

Učenkam sem predstavila način dela v 

kuhinji in izvedele so kaj vse je potrebno 

upoštevati pri sestavi jedilnika (Slika 1). 

Skupaj s predlogi, ki so jih predhodno 

izbrali učenci 9.b razreda ter z 

upoštevanjem pravil za sestavo jedilnika,  

smo sestavili celoten tedenski jedilnik                Slika 1: Kaj vpliva na sestavo jedilnika 

(malico, kosilo in popoldansko malico),  

ki bo izveden prvi teden v februarju.  
                         

                                                             

                                                                                                                       



Slika 2: Jedilnik po izboru 9.b razreda.  

 

Ker je tudi izgled jedilnika pomemben, sta učenki izbrali še barvo jedilnika in slikico 

zdravilne rastline artičoke, ki s svojimi grenčinami pomaga pri prebavi mastne in 

kalorične hrane ter ima vlogo pri zaščiti jeter.  

 

Prvi projekt smo uspešno speljali in vesela sem bila sodelovanja z učenci. Želim si pa 

še, da bodo krožniki prazni in tako čim manj ostankov hrane.  

Pa dober tek! 

 

Vodja prehrane Petra Rusjan in mentor šolskega parlamenta Jernej Klemenak  


