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ŠC NOVO MESTO, SREDNJA STROJNA 

ŠOLA

 Velika šola, 4 organizacijske enote, preko 3000 dijakov

 Srednja strojna šola- 600 dijakov, veliko dijakov-veliko interesov, želja, veliko 

aktivnosti 



GIBALNEAKTIVNOSTI

• Športni dnevi

• Projektni dnevi in tedni

• Šola v naravi (športne dejavnosti in 
tradicionalna jed)



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Posnetek: 

https://youtu.be/ogBNPedkOdk

• Vsako leto ga pripravimo v šoli, letos pa smo ga malo 

drugače (poglejmo posnetek)

https://youtu.be/ogBNPedkOdk


ORGANIZACIJA PREHRANE 

NA ŠC NOVO MESTO

 Tabela 1: Primer tedenskega jedilnika

• Dve obliki;

- Individualno,

- organizirano preko Šolskega 
centra Novo mesto.

• Malico nam pripravlja Dijaški in 
študentski dom Novo mesto.

• Hrana se razdeli v dveh 
jedilnicah.

• Dnevno tri različne vrste malic;

- prvi in drugi meni sta topla, tretji 
je hladen,

- malica se izbira glede na 
tedenski jedilnik.



IZBIRA MENIJEV NA ŠC NOVO 

MESTO

 Tabela 2: Časovnica in število razdeljenih 

malic za mesec januar

• V letu 2019 smo naključno opazovali 

vrednosti razdeljenih malic. Naključno smo 

si za opazovanje izbrali mesec januar.

• Dnevno je bilo razdeljenih okoli 2000 malic, 

kar je količinsko veliko pripravljene hrane. 

Največkrat je bil izbran jedilnik 1, sledil mu 

je jedilnik 3. Najmanj se je odločilo za 2. 

jedilnik.

• Sklepamo, da so naši dijaki relativno 

„tradicionalni jedci“, saj je takšna hrana 

značilna za jedilnik 1. Drugače povedano, 

dijaki imajo radi meso in klasično domačo 

hrano.



ODPADNA HRANA NA ŠC 

NOVO MESTO

 Tabela 3: Število razdeljenih malic v letu 

2019

• Ugotovili smo, da je največ 

odpadne hrane ravno v tistih dneh, 

ko je na jedilniku več sadja in 

zelenjave. 

• Dijaki redko vzamejo pripravljene 

solate, ki se nahajajo na krožnikih, 

ali sadje.

• Dežurni učitelji v jedilnici velikokrat 

opozorijo dijake, naj vzamejo solato 

in sadje, vendar pri tem delu ne 

zaznavamo, da bi število preostalih 

solat ali količina sadja upadala.



KOLIČINA ODPADNE HRANE 

NA ŠC NOVO MESTO

 Tabela 4: prikaz količine odpadne hrane 

na Šolskem centru Novo mesto

• Največ malic je bilo razdeljenih v 

mesecu septembru, največ bioloških 

odpadkov pa je bilo v mesecu marcu. 

• Po pogovoru dijakov s kuharicami smo 

ugotovili, da je količina odpadne hrane 

najbolj odvisna od jedilnika in da 

določene hrane dijaki pojedo bistveno 

manj (najbolj izstopajo enolončnice).

• V letu 2019 je bilo razdeljenih 379 718 

malic, v istem letu imamo skupaj 16 

078,15 kg odpadne hrane. Torej na 

malico zavržemo 0,0423 ali 42 g hrane, 

kar je po naši oceni relativno malo.



STROŠEK ODPADNE HRANE ZA 

ŠC NOVO MESTO

 Tabela 5: Prikaz stroškov odpadne hrane 

za ŠC Novo mesto

• Odpadno hrano mesečno odvaža 

podjetje Biotera d. o. o.

• Podjetje dostavi ustrezno embalažo za 

ločeno zbiranje odpadkov.

• Odpadna hrana se hrani v vodotesni 

embalaži – plastičnih 50-litrskih sodčkih 

v posebnem prostoru, ki mora biti 

ustrezno ohlajen.



ZAKLJUČEK

Hvala za pozornost.

Menim, da je zelo koristno, da se tako dijaki kot učitelji seznanimo s 

tovrstnimi problemi, s količino in stroški odpadne hrane, saj bomo na ta 

način zagotovo ravnali bolj odgovorno, do sebe in okolja.


