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Način prehranjevanja vpliva na zdravje in počutje.  
 
Nezdrava prehrana je najpogostejši povzročitelj prezgodnjih smrti.  
 
Zdrav način prehranjevanja prinaša mnoge prednosti 
(produktivnost, boljše počutje daljše življenje) 
 
Pomembna vloga učitelja - modul Poslovanje podjetij - podjetje 
Vitasan, d.o.o. (zdrava hrana, napitki in zelišča)  
 
Namen: združiti podjetništvo in skrb za zdravje in naš planet.  

POMEN ZDRAVE PREHRANE 



- Centrala učnih podjetij Slovenije (banka, sodni in poslovni   
  register, davčna uprava, notar ...) 
- Ideja 
- Izbira dejavnosti 
- Izbira pravne oblike organizacije podjetja 
- Oblikovanje celostne podobe podjetja 
- Odprtje računov (depozitni in poslovni račun, potrdilo o višini  
  vloženega kapitala, pridobitev dovoljenj in licenc) 
- Vpis podjetja v davčni in sodni register,  
- Priprava in sprejem internih aktov 
- Razpis delovnih mest in priprava pogodb o zaposlitvi 
 

 
 

USTANOVITEV UČNEGA PODJETJA 



Poslanstvo: Kupcem omogočati zdravo in kakovostno prehrano, ki 
je ekološko pridelana, z vsemi potrebnimi vitamini in minerali, da 
bo telo zdravo, vitalno ter polno življenja.  
 
Vizija: Postati vodilni ponudnik zdrave hrane za podjetja in fizične 
osebe na slovenskem tržišču.  
 
Cilji:  
- sodelovati na sejmu Altermed in sejmu učnih podjetij,  
- promocija in ozaveščanje o pomenu zdrave prehrane in zelišč, 
- izdelava izdelkov in promocijskih materialov, 
- pogostitev z zdravimi sladicami na dnevu odprtih vrat 
- priprava dopisov za mednarodno poslovanje in objavljanje na  
   spletni strani CUPS-a 
 

 
 

PODJETJE VITASAN, d.o.o. 



POSLOVANJE PODJETJA 

1. UPRAVA je oblikovala poslanstvo, vizijo, vrednote ter postavila cilje 
delovanja podjetja 
 
2. NABAVA: Kupovanje lokalno pridelanih ekoloških sestavin 
 
3. PRODAJA: Sklepanje pogodb z ostalimi učnimi podjetji in priprava 
posebnih ponudb (otvoritvena, božična, valentinova, pustna, 
velikonočna, pomladanska in sejemska), kjer so prodajali hrano iz 
sezonskih sestavin, zeliščne napitke in zdrave domače sladice  
 
4. TRŽNO KOMUNICIRANJE: Izdelava kataloga, reklamnih materialov, 
analiza dela in predlogi za izboljšave 
 
5. KADROVSKI ODDELEK, RAČUNOVODSTVO, TAJNIŠTVO 



Dijaki so ustanovili podjetje z vsemi potrebnimi elementi, od 
priprav in razvoja idej do realizacije in končne promocije.  
 
Pridobili so strokovno in praktično znanje za morebitno 
poslovno pot 
 
Naučili so se strpnosti, odgovornosti, spoštljivega odnosa do 
ljudi in okolja 
 
Razvili so spretnosti komuniciranja, dela v timu, poslušanja, 
argumentiranja 
 
Skrbeli so za lastno zdravje in naš planet 

REZULTATI 



Delo v učnih podjetjih je dijakom všeč, saj dobijo možnost, da se 
naučijo potrebnih veščin, ki jim bodo pomagale v gospodarstvu. 
Vsak dijak si lahko izbere področje dela in se tam dokaže.  
 
Kaj pa v bodoče? 
- Nadgradnja 
- Šolski kotiček za zdravje 
- Izvedba delavnic o pripravi zdrave hrane  
- Promoviranje zdravega življenja na dnevih odprtih vrat 

ZAKLJUČNE MISLI 






