
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Svetovni dan voda obeležujemo od leta 1993. Letošnjega so Združeni narodi pospremili s sloganom Boljša voda, boljša delovna mesta. 
 
Slovenija je z vodo bogata država. "Vendar to ne pomeni, da nam bo kakovostna pitna voda vedno na razpolago. Zato je prav, da že danes naredimo vse, 
kar je v naši moči, da bo še naprej ostala takšna, kakršna mora biti: čista in nam vsem dostopna naravna dobrina," so ob tem dnevu opozorili na državnem 
statističnem uradu. 

V Sloveniji imamo dobro preskrbljenost s pitno vodo, česar žal niso deležni v vseh državah po svetu. Ker je voda iz 
pipe pri nas dobre kakovosti, spodbujamo pitje vode iz pipe. To je tudi okolju bolj prijazno, saj veliko vode še vedno 
porabimo kupljene v plastenkah, ki, ko postanejo odpadek, močno onesnažujejo okolje. Raziskave so pokazale, da je 
ustekleničena voda tudi pogosto onesnažena z delci mikroplastike. Najbolje je, če za pitje na poti in kadar kozarca 
nimamo pri roki, uporabljamo steklenico, ki jo lahko uporabljamo dlje časa. 

Priporočena dnevna količina vode v ml 

STAROST SPOL KOLIČINA v ml 

4 – 8 let 
deklica 1000 - 1400 

deček 1000 - 1400 

9 – 13 let 
deklica 1200 - 2100 

deček 1400 - 2300 

14 – 18 let 
deklica 1400 - 2500 

deček 2100 - 3200 

                                                                                                            Vir: Jacques, 2012 
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Bolje je biti tam, kjer je dobra voda, kot tam, 
kjer je dober kruh. 

(Slovenski pregovor) 



OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR              
JEDILNIKI ZA MAREC 2020 

 
 

1. TEDEN (2. 3. 2020–6. 3. 2020) 

 
PONEDELJEK 

2. 3. 2020 
TOREK 
3. 3. 2020 

SREDA 
4. 3. 2020 

ČETRTEK 
5. 3. 2020 

PETEK 
6. 3. 2020 

ZAJTRK 
Turist kruh, umešano 

jajce, planinski čaj 

Koruzna žemlja, bela 

kava 

Temna štručka, poltrdi 

sir, otroški čaj 

Čajni rogljiček, čaj Polenta z mlekom 

MALICA 

Ajdov kruh, mlečni 

namaz, čaj, 

jabolko 

 

Paprika (ŠSSZ) 

 

 

Polbeli kruh, piščančja 

hrenovka, gorčica, 

sadni čaj 

 

Melona (ŠSSZ) 

 

 

Koruzna žemlja, sadni 

jogurt z manj sladkorja, 

jabolko 

 

 

 

Polnozrnati kruh, 

lešnikov namaz,  

mleko 

 

Mandarina (ŠSSZ)  

 

Sirova štručka, bela 

kava, jabolko. 

KOSILO 

Piščančji paprikaš, 

široki rezanci, rezina 

ananasa 

Fižolova mineštra brez 

mesa, skutina 

gibanica 

Piščančja nabodala, 

džuveč riž, solatni bife 

(zelena solata, rdeča 

pesa, stročji fižol) 

Ričet, jogurtovo 

pecivo s sadjem 

Bio junčje kocke v 

mehiški omaki, 

kruhova rulada, zeljna 

solata 

POPOLD. 
MALICA 

Banana. Grisini s sezamom, 

jabolko. 

Mlečni desert. Polnozrnati keksi, 100% 

sadni sok 

Makovka, mleko. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  
ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 

 

 

 

  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAREC 2020 
 
 

2. TEDEN (9. 3. 2020–13. 3. 2020) 

 
PONEDELJEK 

9. 3. 2020 
TOREK 

10. 3. 2020 
SREDA 

11. 3. 2020 
ČETRTEK 
12. 3. 2020 

PETEK 
13. 3. 2020 

ZAJTRK 
Čokolino, mleko Črni kruh, mlečni 

desert 

Makovka, kakav Mlečni riž s posipom. Turist kruh, pašteta, kisla 

kumarica, čaj. 

MALICA 

Ovseni kruh, kuhan 

pršut, kisla kumarica, 

zeliščni čaj, jabolko 

 

Paradižnik (ŠSSZ)  

 

 

Mlečni bio zdrob* na 

bio mleku*, rozine, 

banana 

Koruzni kruh iz krušne 

peči, liptaver namaz, 

sadni čaj, jabolko 

 

Paprika (ŠSSZ) 

 

 

Domač kmečki 

mešani rženi kruh iz 

krušne peči, bio 

med*, margarina z 

omega-3 

maščobnimi 

kislinami, bela kava, 

jabolko 

 

Štručka z zeliščnim 

maslom, čaj, ananas 

KOSILO 

Špageti z bolonjsko 

polivko, riban sir, 

zelena solata s 

korenčkom, 

klementina  

 

Bograč, 

domači buhtlji in 

jabolčni kompot 

Cvetačna kremna 

juha z zlatimi 

kroglicami, 

ocvrt piščančji zrezek, 

rizi bizi, 

rdeča pesa v solati 

Bistra juha z rezanci, 

hrenovka, pire 

krompir, kremna 

špinača 

Telečja obara z žličniki, 

domač puding z 

borovničevim prelivom 

POPOLD. 
MALICA 

S sadjem podložena 

skuta. 

Črna žemlja, jabolko. Žitna rezina s sadjem, 

čaj. 

Polnozrnati krispiji, 

100% pomarančni  

sok. 

Sadni jogurt, koruzni 

kruh. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  
ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 

  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAREC 2020 
 
 

3. TEDEN (16. 3. 2020–20. 3. 2020) 

 
PONEDELJEK 

16. 3. 2020 
TOREK 

17. 3. 2020 
SREDA 

18. 3. 2020 
ČETRTEK 
19. 3. 2020 

PETEK 
20. 3. 2020 

ZAJTRK 

Kosmiči, mleko. Črni kruh, jajčna 

omleta, otroški čaj. 

Croasant, kakav Koruzni kruh, kisla 

smetana, marmelada, 

čaj 

Mlečni zdrob, kakavov 

posip 

MALICA 

Polbela žemlja, rezine 

mozzarelle, bela kava, 

jabolko 

 

Paradižnik (ŠSSZ) 

 

 

Močnik z ječmenovo 

moko in domačim 

mlekom, 

posip iz kakava in 

mletih praženih 

lešnikov, banana 

Kruh iz krušne peči, 

namaz iz skute in 

bučnega olja, rezine 

kuhanega jajca, 

otroški čaj, jabolko 

Makovka, kakav, 

hruška 

 

Mešano uho sadje – 

(ŠSSZ) 

 

 

Ovseni kruh, 

marmelada s 100% 

sadnim deležem, kisla 

smetana, čaj, jabolko 

 

KOSILO 

Minjon juha, svinjski 

zrezek v gorčični 

omaki, pečen krompir, 

zeljna solata 

Zelenjavna 

enolončnica, carski 

praženec. 

Goveji golaž, koruzni 

žganci, zelena solata z 

rdečo redkvico, 

mandarina 

 

Čufti, pire krompir, 

čokoladna rezina 

Goveja juha z zakuho, 

pražen krompir, 

dušeno sladko zelje z 

govedino 

POPOLD. 
MALICA 

Pirin kruh, medenka. Ovseni kruh, zelenjavni 

krožnik 

Presta, jabolko. Črni kruh, suhe slive. Bio kefir z okusom 

jagode. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  
ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 

 
 

 

  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAREC 2020 

 

 
4. TEDEN (23. 3. 2020–27. 3. 2020) 

 
PONEDELJEK 

23. 3. 2020 
TOREK 

24. 3. 2020 
SREDA 

25. 3. 2020 
ČETRTEK 
26. 3. 2020 

PETEK 
27. 3. 2020 

ZAJTRK 
Ovseni kruh, čokoladni 

namaz, mleko. 

Makovka, kakav. Mešan črni kruh, 

piščančja šunka, kisle 

kumarice, čaj. 

Polenta, mleko. Mlečni rogljiček, žitna 

kava. 

MALICA 

Ovseni kruh, rezine 

puranje šunke, planinski 

čaj, jabolko 

 

Kislo zelje (ŠSSZ) 

 

 

Kruh iz krušne peči, tunin 

namaz, kisle kumarice, 

planinski čaj 

 

Fige (ŠSSZ) 

 

 

Mlečni riž na 

domačem mleku s 

posipom iz praženih 

lešnikov in kakava, 

banana 

 

Črni kruh, piščančja 

pašteta, sveži por, 

planinski čaj, jabolko 

Biga, bio kefir z okusom 

breskve, jabolko. 

KOSILO 

Kostna juha, piščančji 

kanelon, rizi-bizi, 

jogurtov preliv, solatni 

bife (zelena solata z 

radičem, kislo zelje, 

stročji fižol) 

Pečen file repaka, preliv iz 

grškega jogurta z zelišči, 

slan krompir in blitva 

Makaronovo meso z 

zelenjavo, zelena 

solata s koruzo, 

ananas 

Svinjska pečenka, 

matevž, kisla repa 

Ješprenjeva zelenjavna 

enolončnica, jabolčni 

zavitek brez sladkorja in 

ananasov sok (100 %) 

POPOLD. 
MALICA 

Biskvitno pecivo, kosi 

pomaranče. 

Mlečna pletenka, mleko. Vanilijev puding, kivi. Koruzna bombetka, 

rezina ananasa. 

Rženi krispiji, melona. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 
V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 

  



OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAREC 2019 

 

 

5 TEDEN (30. 3. 2020–21. 3. 2020) 

 
 PONEDELJEK 

30. 3. 2020 
TOREK 

31. 3. 2020 
SREDA 
1.4.2020 

ČETRTEK 
2.4.2020 

PETEK 
3.4.2020 

ZAJTRK 
 
 

Kruh iz krušne peči, 

topljeni sir, paprika, 

sadni čaj. 

Koruzni kruh, različni 

namazi, čaj. 

   

MALICA Enotni kruh, hrenovka, 

gorčica, sadni čaj, 

jabolko. 

Ajdov kruh z orehi, maslo*, 

jabolko 

 

Rdeča redkvica (ŠSSZ) 

 

 

   

KOSILO 
 

 

Minjon juha, goveji 

stroganov, koruzni njoki, 

kitajsko zelje s 

krompirjem 

Piščančja obara z pirini* 

žličniki, domači puding 

   

POPOLD. 
MALICA 

Sadni smuti, grisini. Makovka, kakav.    

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  
ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle šole. 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 

 

 

 


