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»Danes smo v šolski kuhinji »Chefi« mi! Za učence  naše osnovne šole bomo pripravili 

zdravo tradicionalno kosilo, ki bo povezano z zgodovino prednikov našega kraja. Ob enem 

bomo uporabili lokalno pridelano hrano, v večini zelenjavo iz naše okolice ali sestavine, 

značilne za naš kraj. Z receptom in postopkom priprave bomo seznanili osebje v naši šolski 

kuhinji, jim priskočili na pomoč in sestavili krožnik, ki bo privlačen za naše oči ob tem pa 

hranilno in energetsko uravnotežen. Z njim bomo očarali sošolce in jih navdušili za zdrave 

tradicionalne jedi« ** dodatna pojasnila spodaj 

 

Razlog za nadgradnjo aktivnosti Tradicionalni slovenski zajtrk 

Želja ali namen je: 

 s pomočjo med-vrstniškega vpliva spodbuditi zanimanje otrok in sprejemanje zdravih 

tradicionalnih jedi (obrokov) pripravljenih v šolski kuhinji; 

 oplemenititi – nadgraditi enodnevno aktivnost projekta Tradicionalni slovenski  zajtrk; 

 motivirati otroke ter vse vpletene k spoštovanju in koriščenju zdrave lokalne hrane, 

dostopne ob določenem letnem času pri pripravi šolskih obrokov; 

 s privlačno, drugačno, zanimivo in poučno vsebino ter organizacijo, si želimo pritegniti čim 

več mladostnikov;  

 povezati otroke, učitelje in kuhinjsko osebje pri pripravi jedi ali obroka; 

http://www.kuhnapato.si/
https://www.facebook.com/kuharsko.tekmovanje?fref=ts
mailto:info@kuhnapato.si


 približati naravne, čiste okuse, živila pridelana v bližini in značilna za posamezno okolje ter 

letni čas; 

 spodbujati k uživanju zdravega svežega sadja in zelenjave;  

 sodobne in nove tehnike priprave jedi vključiti v tradicionalne jedi in jih narediti drugačne; 

 uravnavati telesno težo, spodbuditi otroke k dodatnim športnim aktivnostim, vplivati na 

boljše učne rezultate, boljšo samopodobo mladostnikov, uspešnost na celotnem področju in 

vse to na dolgi rok, da zdrav način prehranjevanja postane del  njihovega življenja. 

 

Postopek izvedbe 

Kaj se kuha in pomoč z regijsko značilnimi tradicionalnimi recepti: 

Zdravo tradicionalno slovensko kosilo zajema: 

1. Glavno jed, sovpadajočo z regionalno ali lokalno tradicijo ter povezano s kulturno – 

kulinarično zgodovino, kjer pomembno vlogo igra zelenjava. Jed je lahko samostojna 

(enolončnica, kaša z dodatki ipd.) ali sestavljena iz dveh (npr.: bučna omaka + ajdova kaša s 

koščki ribe…) 

2. Poobedek: tradicionalna sladica ali močnati izdelek, kjer je zaželena uporaba medu  

 

 Jedi naj temeljijo na kulturno – kulinaričnem izročilu posameznega kraja ali regije, kjer se 

nahaja osnovna šola. 

 Jedi so pripravljene v skladu s smernicami zdravega načina prehranjevanja, kjer zelenjava (pri 

glavni jedi) zaseda pomembno vlogo. 

 Jedi so povezane z danostjo letnega časa in geografskega značaja pokrajine. 

 Pri ustvarjanju jedi se uporablja lokalna hrana iz lastne okolice (vsaj v večini, sicer lokalno 

značilna hrana, pridelana v Sloveniji glede na javna naročila). 

 Recepti so lahko povzeti iz skozi leta pridobljenih v projektu Kuhnapato ali današnjim 

generacijam še nepoznani. 

 Stare jedi se sme prilagoditi na sodoben način in jih tako otrokom približati po videzu in 

okusu. 

 Otroci ustvarijo predlog vizualne zasnove krožnika in z njim seznanijo kuharsko osebje. 

 

V pomoč bomo za vas pripravili izbor jedi z recepti in postopki priprave, ki so jih osnovnošolci, skozi 

5 - letno sodelovanje v projektu Kuhnapato že iztrgali iz lastne kulinarične dediščine. Le-te se sme 

uporabiti ali jih adaptirati na sodoben način. Regijsko razdeljeni in dostopni bodo na 

www.kuhnapato.si . 

 

Postopek na kratko: 

Petek, 18.11.2016, na Dan slovenske hrane se izvaja aktivnost Tradicionalni slovenski zajtrk. 

Posamezna OŠ določi skupino otrok, ki z receptom pridobljenim od prednikov ali drugje,sooči 

kuharsko osebje. Recept naj temelji na  zdravi prehrani v skladu s smernicami. Skupina otrok nastopi 

v vlogi malih Chefov v šolski kuhinji in ustvari vizualno privlačen krožnik, ter o vsem pouči kuharice. 

Te po navodilih malih kuharskih mojstrov in z njihovo pomočjo ta dan skuhajo zdravo tradicionalno 

slovensko kosilo. Aktivnost se nadaljuje mesečno ter kasneje preide v tekmovanja. 

http://www.kuhnapato.si/


 

** Dodatno obvestilo za OŠ, ki nimajo lastne kuhinje 

Vse osnovne šole, ki nimate lastnih kuhinj, smo pripravili kompromisne rešitve glede na specifiko 

problematike: 

 Kosilo lahko izvedete v gospodinjski učilnici. Število obrokov prilagodite zmožnostim 

aparatov v gospodinjski učilnici, vendar naj bo kosilo izvedeno vsaj za 2 – 3 razrede 

hkrati. Na kosilo povabite šolske kuharice ali osebje, ki je zadolženo za razdeljevanje 

hrane.  

 Če ste podružnica OŠ, ki se nahaja v bližini, se poskusite dogovoriti o uporabi kuhinje na 

OŠ, kjer se sicer pripravljajo obroki. 

 V primeru drugačne problematike, vas prosimo, da se individualno obrnete na 

organizatorja projekta in bomo rešitev našli skupaj. Anka Peljhan, 041 307 100, 

info@kuhnapato.si  

Za vse, ki se projektu želite priključiti, obstajajo rešitve v dobro osveščanja o uporabi zdrave hrane iz 

lastne okolice, vseh nas.  

 

Tri etape aktivnosti: 

1. Dan slovenske hrane – Tradicionalni slovenski zajtrk, 18.11.2016 

 k sodelovanju so povabljene vse slovenske osnovne šole; 

 sodelovanje je za osnovne šole brezplačno; 

 posamezna OŠ lahko v aktivnosti nastopa na dan slovenske hrane, ki je 18.11.2016 in kasneje 
neobvezno nadaljuje mesečno aktivnost (pogoj za uvrstitev na tekmovanje v nadaljevanju); 

 skupina otrok na dan izvedbe kosila pripravi recept, postopek za izvedbo jedi in sestavi 
vizualno privlačen krožnik – kot model za strežbo vsem udeležencem OŠ; 

 v šolski kuhinji v sodelovanju s kuharskim osebjem, ki prevzame glavno kuharsko vlogo, se s 
pomočjo otrok pripravi kosilo za celo šolo; 

 recepte in postopke priprave jedi ter utemeljitev izbire ali kulturno ozadje posamezne jedi se 
zapiše v kratko seminarsko nalogo, ki jo 3 dni pred izvedbo kosila pošlje na 
info@kuhnapato.si ; 

 želeno starostno obdobje kuharjev: med 5. in 9. razredom; po mnenju mentorjev, pa lahko 
sodelujejo tudi mlajši; 

 mentorji so predstavniki posamezne OŠ; npr. učitelji gospodinjskega pouka ali drugega 
predmeta, vodje prehrane idr.; 

 vsaka skupina šteje 3 – 5 kuharjev (točno število je potrebno javiti 1 mesec pred kuhanjem v 
OŠ); številčnost skupine lahko se lahko  iz meseca v mesec  spreminja; 

 otroci – kuharji prejmejo uniforme, v katerih kuhajo v šolski kuhinji in v nadaljnih 
tekmovanjih; 

 šole obiščejo strokovnjaki s področja kulinarike, pridelave tradicionalne hrane, mediji, 
ministri ali predstavniki ministrstev, vključenih v aktivnost TSZ, ostali strokovnjaki s področja 
kulinarike; 

 navodila glede subvencioniranja hrane s strani MKGP sledijo. 
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2. Tradicionalno slovensko kosilo – mesečna aktivnost 

 po principu novembrske aktivnosti ob  tradicionalnem slovenskem zajtrku, se slovensko, 
zdravo tradicionalno kosilo, ki ga oblikujejo  otroci za svoje vrstnike izvaja mesečno (terminski 
plan v nadaljevanju); 

 na posamezni šoli lahko v projektu sodeluje več skupin, ki se mesečno izmenjujejo; 

 3 dni pred izvedbo kosila na posamezni OŠ, se na info@kuhnapato.si pošlje recept s 
postopkom priprave jedi + kratek opis kulturnega ozadja; 

 mesečno se jedi / recepti menjujejo, prilagajajo se letnemu času; 

 mesečno se lahko izmenjujejo tudi izvajalci - skupine otrok (ni pa nujno),  z namenom vključiti 
in zainteresirati čim več otrok ; 

 pred vsako mesečno aktivnostjo, skupina mladih kuharjev dan prej seznani sošolce in ostale o 
vsebini kosila ter poda vzroke za odločitev o določenih jedeh; sporočilo se lahko poda preko 
šolskega radia ali okrožnice ali plakata, ki ga izdela skupina; 

 kuharji – otroci imajo uniforme, ki jih zagotovi organizator; 

 po vsakokratni aktivnosti se na info@kuhnapato.si  pošlje fotografijo vsake posamezne jedi 
ter do 5 fotografij opravljanja aktivnosti v kuhinji; 

 količina hrane naj ustreza potrebam posamezne OŠ; 

 po vsakomesečni aktivnosti, vse slovenske OŠ prejmejo izbor 10 – 15 najkvalitetnejših kosil, ki 
jih vsak mesec izbere strokovna komisija (v nadaljevanju); 

 vsak mesec se izbere 5 regijsko najkvalitetnejših kosil in se o tem obvesti posamezno OŠ; 

 naj tradicionalna slovenska kosila so vsak mesec predmet objave v medijih, na spletnih 
straneh ministrstev, občin, šol in ostalih institucij ter se o njih obvešča slovenske gostince ter 
ostale kulinarične strokovnjake. 
 

 
3. Regijska tekmovanja in finale 

 
Vsakokratna mesečna aktivnost priprave zdravega tradicionalnega slovenskega kosila, bo predmet 

ocenjevanja, oz. točkovanja strokovne komisije. Na podlagi ocen mesečno izvedenih tradicionalnih 

slovenskih kosil, bo strokovna komisija, ki jo bo sestavljali:  

 6 regijsko razpršenih priznanih kuharskih mojstrov, ki tudi sicer ustvarjajo lokalno – 

tradicionalne jedi na sodoben način ali način povzet po tradiciji,  

 priznani slovenski etnologi (regijsko) in  

 strokovnjak  s področja zdrave prehrane z Ministrstva za zdravje 

izbrala do 5 kosil v posamezni regiji glede na zbrane točke (v nadaljevanju), ki jih bodo otroci – 

snovalci posameznega kosila predstavili na tekmovalnem nastopu, na priznanih turistično – 

gostinskih destinacijah, v mesecu aprilu (terminski plan v nadaljevanju). Predvidenih je 4 – 6 

tekmovanj – nastopov (odvisno od števila prijavljenih OŠ in kvalitete izvedenih kosil). 

Finale se bo odvilo  predvidoma v petek, 19. maja, kot podpora uvedbi  20. maja, kot   svetovnega 

dneva čebel, (): strokovna komisija bo izbrala do 15 najkvalitetnejših tradicionalnih slovenskih kosil, 

na podlagi podanega točkovnega sistema (v nadaljevanju), ki se bodo predstavila v enem od 

protokolarnih objektov RS.  

 

Pravila tekmovanj izven OŠ: 

 na posamezni lokacij nastopa do 12 skupin; 
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 sodelovanje je za osnovne šole brezplačno; 

 v okviru ene šole lahko izjemoma na tekmovanju nastopita dve skupini (odvisno od 
predhodnega točkovanja); 

 mentorji (učitelji ali drugi predstavniki OŠ) spremljajo posamezno skupino; 

 vsaka skupina šteje 4 kuharje – tekmovalce ali člane tekmovalne skupine; 

 rezerve lahko pridejo na tekmovanje; 

 vsaka etapa tekmovanja bo lastna enota z usklajenim številom skupin ; 

 v primeru velikega števila prijav 1 skupine (razdelitev v nadaljevanju), se bo le-ta razdelila na 
pod – skupine; 

 vsaka skupina ima svoje ime, ki ponazarja opravilo ali predmet kulinarične ali kulturne 
zgodovinske posebnosti kraja; 

 vsaka skupina kuha svoje lastne jedi po opredeljenih kategorijah; 

 čas kuhanja: 2 uri; 

 tekmovanja se izvedejo kot nastop na zanimivih turistično - gostinskih lokacijah ali pri 
lokalnih pridelovalcih, 

 seminarske naloge za tekmovanje ni potrebno ponovno pošiljati, razen, če se jedilnik 
prilagodi (kar pa ni želena praksa); 

 oprema ter obleka kuharjev tekmovalcev se zagotovi s strani organizatorja; 

 kuha se na indukcijskih ploščah z dvema kuhališčema; na voljo je pečica v gostinskem 
objektu; 

 del sestavin za kuho zagotovi organizator; 

 količina pripravljenih jedi: 5 – 7 degustacijskih porcij: 

 

Izobraževalni seminar 

Z namenom kar se da kvalitetne izvedbe aktivnosti, se organizira brezplačen izobraževalni seminar. 

Kdaj:  

- 12.10.2016 in 19.10.2016 

- od 9.30 do 13.00 

Kje: Dvor Jezeršek, Zg. Brnik 63, Cerklje na Gorenjskem  http://www.jezersek.si/si/lokacije/dvor-

jezersek  

Vabljeni: 

- učitelj gospodinjskega pouka ali drugega predmeta, ki prevzema mentorstvo tekmovalne 

skupine; 

- vodja prehrane na OŠ; 

- vodja kuhinje na OŠ. 

Rok za prijavo: 22.9.2016 

 

Ocenjevanje in terminski plan 

Petek, 18.11.2016, Dan slovenske hrane, izvedba zdravega tradicionalnega slovenskega kosila 

Petek, 16.12.2016, izvedba zdravega tradicionalnega slovenskega kosila 

Petek, 13.1.2017, izvedba zdravega tradicionalnega slovenskega kosila 
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Petek, 17.2.2017, izvedba zdravega tradicionalnega slovenskega kosila 

Petek, 17.3.2017, izvedba zdravega tradicionalnega slovenskega kosila 

Regijska tekmovanja, kot nastopi: 

4.4.2017, Severna in Južna Primorska 

6.4.2017, Dolenjska, Posavje, Zasavje 

11.4.2017, Prekmurje, Prlekija, Podravje 

13.4.2017, Gorenjska, Koroška 

19.4.2017, Osrednja Slovenija 

25.4.2017, rezervni termin v primeru velike številčnosti katere od skupin, se le ta razdeli 

Finale, kot sklepna prireditev: 19.5.2017 

 

Na tekmovanje se lahko uvrsti OŠ, ki je poleg 18.11.2016 vsaj še 2 krat pripravila mesečno 

tradicionalno slovensko kosilo. 

Točke se seštevajo glede na: 

 upoštevanje tradicije in zgodovine kulinarike, tudi kulture: vzrokov za pripravo jedi v 

preteklosti; 

 upoštevanje smernic zdravega načina prehranjevanja (lokalna zelenjava); 

 upoštevanje zgoraj omenjenih dejstev v skladu s čim ožjo okolico posamezne OŠ in 

njenimi značilnostmi; 

 uporaba lokalne hrane, ustvarjene v okolici OŠ (vsaj v večini), sicer uporaba lokalno 

značilnih sestavin (javna naročila); 

 upoštevanje letnega časa, geografskih zakonitosti; 

 ustvarjanje zanimivega obroka in vizualno privlačnega krožnika (tradicija v povezavi s 

sodobnostjo); 

 število pripravljenih mesečnih sodelovanj; 

 ažurnost in pravilnost pošiljanja pisnega in foto-materiala na naslov organizatorja; 

 

Nagrade: 

V dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter sponzorji projekta. 

Roki prijave: 

Seminar: 22.9.2016 

Sodelovanje v projektu: 22.9.2016  

 

 



Medijska pozornost: interna + eksterna: Tiskovna konferenca na vsaki OŠ, vključeni v 

projekt: 

Med 14.11. in 17.11.2016 lahko skupina, ki bo prva na vrsti za izvedbo zdravega tradicionalnega 

kosila na OŠ, pripravi neke vrste tiskovno konferenco, kamor povabi vse udeležence šole, medije, 

lokalne kuharje, strokovnjake s področja hrane, ipd. Za izvedbo tiskovne konference ali v informativni 

namen, organizator projekta pripravi PPT prezentacijo, ki jo posreduje k projektu prijavljenim OŠ ter 

pomaga pri kontaktiranju medijev in ostalih zunanjih obiskovalcev. 

 

Izvleček iz smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih 

ustanovah, (Ministrstvo za zdravje, nov. 2005) 

Kosilo v slovenskem kulturnem prostoru predstavlja osrednji dnevni obrok, ki naj bo sestavljen po 

zakonitostih energijskih potreb posameznih skupin ljudi, letnega časa in danosti narave. Živila iz 

skupine (sadje) in zelenjava so obvezni sestavni del kosila. Ker je okusov po navadi toliko, kot je tistih, 

ki uživajo hrano, se je treba prilagoditi in upoštevati želje različnih skupin jedcev, ob zagotavljanju 

zadostne energijske vrednosti, hranilnih snovi in dnevnih / sezonskih potreb. Še tako dobro sestavljen 

jedilnik ne pomeni veliko, če ga otroci ne sprejmejo. »Ni dobrih in slabih jedi, so le dobro in slabo 

sestavljeni jedilniki«. 

Otroci dobro vedo, česa ne marajo, mi se pa moramo zavedati, da so v obdobju oblikovanja svojega 

okusa, kar lahko z njim atraktivnimi vsebinami in prijemi spreminjamo le korak po korak. Zato bodimo 

domiselni! In upoštevajmo tudi otroške želje. 

Hrana ne zadovoljuje le fizioloških potreb posameznika, temveč vpliva na psihološko stanje ter telesu 

omogoča primerno športno udejstvovanje. Prehrana je eden najpomembnejših dejavnikov zdravega 

razvoja v uspešno osebnost. 

Pri uživanju obroka bodimo pozorni, da 

 bodo otroci imeli dovolj časa za zaužitje celotnega obroka 

 bo le ta v večini ob istem času vsak dan 

 da se bodo prehranjevali v zračnem, pospravljenem in za hranjenje urejenem prostoru: 

primerni čisti pogrinjki, pospravljene, čiste mize, prijazno kuharsko osebje, ki otroke še 

dodatno motivira 

 se obroka ne uživa tik po ali pred športno aktivnostjo 

 se obroka ne uživa tik po ali pred stresno šolsko nalogo 

 obrok naj bo z veseljem pričakovan in zaužit 

 telo naj bo zadovoljeno in ne prenatrpano s hrano 

 so vizualno privlačno sestavljeni krožniki 

 bodo v obrok vpete tudi jedi, ki jih otroci obožujejo v kombinaciji s takimi, ki naj bi jih 

zaužili, a so morda manj priljubljene 

 se zelenjava ne kuha predolgo časa in s tem izgubi pristen okus in barvo 

 so okusi čisti, pristni, domači 

 obrok ne sestavlja preveliko število jedi 

 so jedi in sestava krožnika očem privlačni 

 jih pohvalimo, ko pojedo tudi tisto, kar še »včeraj« niso marali 

Otrokom ni vseeno! Spoštujmo to! 


