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V Sloveniji imamo dobro preskrbljenost s pitno vodo, česar žal niso 

deležni v vseh državah po svetu. Spodbujamo pitje vode iz pipe, saj 

je pri nas dobre kakovosti. 

To je tudi okolju bolj prijazno, saj še vedno porabimo veliko vode, 

kupljene v plastenkah. Te pa močno onesnažujejo okolje. 

Raziskave so pokazale, da je ustekleničena voda tudi pogosto 

onesnažena z delci mikroplastike. Kadar nimamo pri roki kozarca in 

ko smo na poti, je najbolje, da uporabljamo steklenico, ki je 

uporabna dlje časa. 

V šolo prinesem stekleničko za vodo. 

Vodo si lahko natočim v učilnici. 

Vodo pijem v vsakem odmoru. 

Za higieno stekleničke poskrbim 

doma. 

Svetovni dan voda obeležujemo 22. marca že vse od leta 1992, ko so ga razglasili na 

Konferenci Združenih narodov o okolju v Riu de Janeiru. Dan je namenjen opozarjanju 

svetovne javnosti na omejenost in ogroženost naravnih vodnih virov. 

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. 

Bolje je biti tam, kjer je dobra voda, kot tam, kjer je dober kruh. 

(Slovenski pregovor) 



 

 

JEDILNIK: MAREC 2023 

1. TEDEN: 1. 3.─3. 3. 2023 

 PONEDELJEK 

27. 2. 2023 

TOREK 

28. 2. 2023 

SREDA 

1. 3. 2023 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

2. 3. 2023 

PETEK 

3. 3. 2023 

ZAJTRK 

 

 

 

 

FEBRUAR 

Pirin kruh, poltrdi sir, 

otroški čaj.  

Čokolino s 30 % manj 

sladkorja in z 

dodanimi vitamini, 

mleko. 

Rženi kruh, bio maslo, 

marmelada, sadni čaj. 

MALICA 

Skutin žepek, čaj, hruška. 

Pasterizirano 

nehomogenizirano mleko 

(ŠS).  

Temni kruh, domač 

ribji namaz, planinski 

čaj. 

Kivi 

(ŠS). 

Mlečni zdrob na mleku, 

kakavov posip z mletimi 

lešniki, banana. 

KOSILO 

Pečene piščančje krače, 

mlinci, bio ajdova kaša, 

zeljna solata s koruzo.  

Fižolova mineštra brez 

mesa, pirini cmoki z 

mareličnim nadevom, 

kompot. 

Bistra juha z zakuho, 

pleskavica, pražen 

krompir, zelena solata. 

POPOLD. 

MALICA 

Žemlja, jogurt. Polnozrnati rogljiček, 

sok. 

Grisini, jabolko. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. ŠS ─ šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

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. Dietne prehrane so 

deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra.  

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  



 

 

JEDILNIK: MAREC 2023 

 

2. TEDEN: 6. 3.─10. 3. 2023 

 
PONEDELJEK 

6. 3. 2023 

MEHIŠKI 

TOREK 

7. 3. 2023 

SREDA 

8. 3. 2023 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

9. 3. 2023 

PETEK 

10. 3. 2023 

ZAJTRK 
Ajdov kruh, pašteta, 

planinski čaj.  

Žemlja, umešana jajca, 

bela kava. 

Ovseni kruh, čokoladni 

namaz, kakav. 

Kruh s semeni, skutni 

namaz, otroški čaj. 

Kosmiči, mleko. 

MALICA 

Kmečki kolač, bio maslo, 

domač med, bela kava, 

jabolko. 

Polbeli kruh, mehiški 

namaz, domač ledeni 

čaj. 

Mandarina (ŠS). 

 

Bio slanik, sadni čaj, 

jabolko. 

Navadni jogurt (ŠS). 

 

 

Mlečni riž, čokoladni 

posip z mletimi lešniki, 

banana. 

Temni kruh, domač ribji 

namaz, planinski čaj z 

limono, jabolko. 

KOSILO 

Piščančji paprikaš, 

široki rezanci, zelena 

solata s paradižnikom, 

rezina ananasa. 

Koruzna juha, tortilja s 

piščančjim mesom in 

zelenjavo, zelena solata. 

Brokolijeva kremna 

juha, pečena 

vratovina, gorčica, 

pražen krompir, zelena 

solata. 

Zelenjavna juha, cmoki 

z mareličnim nadevom 

in maslenimi 

drobtinami, kompot. 

Rižota z zelenjavo, in 

teletino, rdeči radič v 

solati s krompirjem, 

kaki. 

 

POPOLD. 

MALICA 

Francoski rogljiček, sok. S sadjem podložena 

skuta. 

Čokoladno mleko, kruh. Bombeta s sezamom, 

sok. 

Sadni jogurt. 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. ŠS ─ šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

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. Dietne prehrane so 

deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra.  

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.   



 

 

JEDILNIK: MAREC 2023 

3. TEDEN: 13. 3.─17. 3. 2023 

 PONEDELJEK 

13. 3. 2023 

ITALIJANSKI  

TOREK 

14. 3. 2023 

SREDA 

15. 3. 2023 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

16. 3. 2023 

PETEK 

17. 3. 2023 

ZAJTRK 

Mlečna štručka, bela 

kava. 

Polenta, mleko. Polbeli kruh, maslo, 

marelična marmelada, čaj. 

Domači kruh, rio 

mare pate, 

kumarica, otroški 

čaj. 

Francoz, bio maslo, 

mleko. 

MALICA 

Ovseni kruh, lešnikov 

namaz, mleko, 

jabolko. 

Pizza, sok, jabolko. 

Paradižnik (ŠS).  

 

 

Rženi kruh, 

domač 

skutin namaz 

z zelenjavo, 

bela kava.  

Ananas (ŠS).  

Mlečni zdrob, 

kakavov posip s 

cimetom, banana. 

Kmečki kolač, ribja 

pašteta, kisle kumarice, 

domač ledeni čaj, 

jabolko. 

    KOSILO 

Segedin golaž, 

krompir v oblicah, 

mafin s čokolado. 

Špageti, bolonjska 

omaka, riban sir, bio 

rdeča pesa v solati. 

Bistra juha z rezanci, 

hrenovka, pire krompir, 

kremna špinača.  

Fižolova mineštra 

brez mesa, 

biskvitno pecivo s 

skuto. 

Milijonska juha, kaneloni 

s šunko in sirom, 

krompirjeva solata s 

porom. 

POPOLD. 

MALICA 

Temna žemljica, kivi. Grisini s sezamom. Marmorni kolač, sok. Koruzni krispi, kivi. S sadjem podložena 

skuta. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. ŠS ─ šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

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. Dietne prehrane so 

deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra.  

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.   



 

 

JEDILNIK: MAREC 2023 

 

4. TEDEN: 20. 3.─24. 3. 2023 

 PONEDELJEK 

20. 3. 2023 

NEMŠKI 

TOREK 

21. 3. 2023 

SREDA 

22. 3. 2023 

BREZMESNI 

ČETRTEK 

23. 3. 2023 

PETEK 

24. 3. 2023 

ZAJTRK 

Koruzni kruh, maslo, 

domač med, mleko. 

Kajzerica, puranja šunka, 

čaj. 

Koruzni zdrob na 

mleku s čokoladnim 

posipom. 

Jabolčni zavitek, 

otroški čaj. 

Koruzni kosmiči, mleko. 

MALICA 

Rženi mešani kruh iz 

krušne peči, kuhan 

pršut, kisle kumarice, 

planinski čaj, jabolko. 

Kmečki kolač, maslo, 

marmelada, bela kava, 

hruška. 

Hot dog, kečap, 

gorčica, sadni čaj z 

limono. 

Mandarina (ŠS).  

 

Temna kraljeva 

štručka ─ bogata z 

vlakninami, bio 

vanilijevo mleko, 

jabolko. 

Domači kruh, ribja 

pašteta brez aditivov, 

lipov čaj, 

jabolko. 

Rdeče 

redkvice 

(ŠS).  

KOSILO 

Makaronovo meso, riban 

sir, bio rdeča pesa v 

solati. 

Pečenica, zabeljen fižol, 

kislo zelje, jabolčni 

zavitek. 

Korenčkova juha, file 

ribe, krompirjeva 

solata s kumaricami. 

Zimska enolončnica z 

ajdovo kašo, 

ješprenjem in 

zelenjavo, palačinke s 

čokolado.  

Brokolijeva kremna juha, 

stroganov, gluhi štruklji, 

kitajsko zelje v solati. 

POPOLD. 

MALICA 

Puding. Bio kefir jagoda-vanilija. Sadni kruh. Sadno-žitna rezina. Sadna skuta. 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. ŠS ─ šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

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. Dietne prehrane so 

deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra.  

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.   



 

 

JEDILNIK: MAREC 2023 

 

5. TEDEN: 27. 3.─31. 3. 2023 

 PONEDELJEK 

27. 3. 2023 

SLOVENSKI  

TOREK 

28. 3. 2023 

SREDA 

29. 3. 2023 

ČETRTEK 

30. 3. 2023 

Brezmesni dan 

PETEK 

31. 3. 2023 

ZAJTRK 

Ovseni kruh, puranja 

šunka, kisle kumarice, 

otroški čaj. 

Črni kruh, smetana, 

domača marmelada, 

bezgov čaj. 

Graham kruh, rezina 

sira, kakav. 

Makovka, sadni čaj. Mlečna prosena kaša, 

čokoladni posip. 

MALICA 

Košarice z jabolčnim 

in vanilijevim 

nadevom, sadni jogurt 

z manj sladkorja, 

jabolko. 

Koruzni žganci, domače 

mleko. 

Hruška 

(ŠS). 

 

Polnozrnati kruh, 

piščančji namaz, list 

hrustljave solate, 

otroški čaj, mandarina. 

Kruh s semeni, mlečni namaz z 

drobnjakom, češnjev paradižnik, 

bezgov čaj, jabolko. 

Pasterizirano nehomogenizirano 

mleko 

(ŠS).  

Temni kruh brez 

aditivov in z 30 % 

manj soli, suha salama, 

kisle kumarice, ledeni 

čaj, jabolko. 

KOSILO 

Mesne kroglice v 

paradižnikovi omaki, 

pire krompir, zelena 

solata, čokoladica. 

Bograč, polbeli kruh, 

skutino pecivo, domač 

jabolčni kompot s suhimi 

slivami. 

Česnova kremna juha, 

file postrvi po tržaško, 

krompirjeva solata s 

kumarami. 

Juha s fritati, džuveč riž, 

zelenjavni polpet, zeljna solata s 

koruzo. 

Jota, domač marmorni 

kolač, sok. 

POPOLD. 

MALICA 

Štručka z zeliščnim 

maslom. 

Pirin kruh, različno suho 

sadje, lešniki. 

Grški jogurt, med, orehi. Čajni rogljiček. Bio kefir jagoda-

vanilija, grisin. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje in pijačo. ŠS ─ šolska shema sadja, zelenjave in mleka. 

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. Dietne prehrane so 

deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra.  

Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 


