
22. marec - svetovni dan vode 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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

ga razglasili na Konferenci Združenih narodov o okolju v Rio 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:27.2. - 3.3.2023 

 PONEDELJEK 
27.2.2023 

TOREK 
28.2.2023 

SREDA 
1.3.2023 

ČETRTEK 
2.3.2023 

PETEK 
3.3.2023 
BREZMESNI DAN 

ZAJTRK Koruzni* zdrob na mleku Pirin kruh, umešana 
jajčka, planinski čaj. 

Čokolino s 30% manj 
sladkorja, z dodanimi 
vitamini, mleko. 

Sirova štručka,mleko. 
 

Koruzni kruh, skutin 
namaz, sadni čaj. 
 

MALICA Temna borovničeva 
palčka, LCA jogurt. 
 

Štručka z zeliščnim 
maslom, mleko 0,2 dl. 

Kmečki kolač, puranja 
klobasa (prsa), sveži 
por,otroški čaj. 

Mlečni kruh, bio 
maslo*,bela kava z 
domačim mlekom. 

Sirova štručka, bio 
kefir*jagoda-vanilija. 
  

KOSILO Bučkina juha, mesna 
loparnica, kitajsko zelje v 
solati, sadje (hruška). 

Kostna juha z ribano kašo, 
pečena svinjska riba, 
džuveč riž,rdeča pesa v 
solati. 

Sesekljan zrezek, pire 
krompir, dušeno kislo 
zelje*,mešano suho 
sadje. 
 
 

Goveji golaž, kruhov 
cmok, zelena  solata, kivi. 

 (po izboru 7. b razreda) 

Gobova juha, file osliča 
po dunajsko, rezina 
limone, krompirjeva 
solata s porom in 
kumaricami. 

 

GASTRONOMIJA ALPSKE SLOVENIJE - MARIBOR, POHORJE, DRAVSKA DOLINA,KOZJAK: Gobova juha. V slovenskih gozdovih je pravo bogastvo najrazličnejših 
gob. Domnevno jih je od 2500 do 3000 različnih vrst, od teh 505 užitnih. Za pripravo juh, enolončnic in drugih jedi so najprimernejše mešane gobe, ki 
ustrezajo letnemu času in gobarski sezoni. Poleg svežih gob se uporabljajo tudi konzervirane v maščobi, olju, kisu, sušene in zamrznjene. Gobe naj bi bile 
predvsem začimbe v jedeh. 
Suho sadje je sadje, kateremu je bila z metodo sušenja odvzeta skoraj vsa vsebnost vode .Rozine so najpogostejše, sledijo pa dateljni, slive, fige in marelice. 
Na voljo so tudi druge oblike suhega sadja, lahko so tudi kandirane (prevlečene s sladkorjem). To so lahko mango, ananas, brusnice, banane, jabolka. 

 
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/ . 
 
 
 

https://www.google.si/


        JEDILNIK MAREC 2023     

 

 

2.TEDEN:6.3. – 10.3.2023 

 PONEDELJEK 
6.3. 2023 

TOREK 
7. 3. 2023 

SREDA 
8. 3. 2023 
Brezmesni dan 

ČETRTEK 
9.3. 20223 

 

PETEK 
10.3.2023 

 

ZAJTRK 
Pirini kosmiči 
bio*,mleko 

Črni kruh, bio 
maslo*,marmelada, bela 
kava. 

Kruh s semeni, skutni 
namaz, otroški čaj. 

Domač kruh, pašteta, 
sadni čaj. 

Mlečna štručka, kakav. 

MALICA 

Temni kruh, domač 
ribji namaz, planinski 
čaj. 
 

Zeliščna maslena štručka, 
kakav. 

 (po izboru 7. b razreda) 

Mlečni riž, čokolada v 
prahu. 

Skutin žepek, bela kava. 

 

Sendvič 
(klobasa,sir,zelenjava), 
sok. 

 

KOSILO 

Piščančji paprikaš, 
široko rezanci, zelena 
solata. 

Čufti v paradižnikovi 
omaki, pire krompir, sadna 
solata. 
 

Ričet brez mesa 
(Ješprenova 
enolončnica), marmorni 
kolač,razredčen 100% 
sok. 

Brokoli kremna juha, 
goveji trakci Stroganov 
(Beef Stroganoff),  
koruzni svaljki,solatni 
bife. 

Kostna juha z ribano 
kašo,makaronovo meso 
s sezonsko zelenjavo, 
riban sir, bio rdeča 
pesa*v solati. 
 

 

GASTORNOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- VIPAVSKA DOLINA: Ješprenova enolončnica  (Ješprenka). Bogata ješprenjeva enolončnica je odlična izbira, ko 
želite pojesti nekaj enostavnega “na žlico” in hkrati zaužiti vsa potrebna hranila za nemoteno delovanje telesa. Omamno dišeča jed vas bo nasitila in 
popeljala v pretekle čase, ko je ješprenj na naše krožnike zašel bolj pogosto. Ješprenj je odlična žitarica, bogata z vlakninami in hranili. 

 
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/ . 

 

https://www.google.si/


        JEDILNIK MAREC 2023     

 

3.TEDEN:13.03.-17.03.20233.2023 
 

 PONEDELJEK 
13. 3. 2023 

TOREK 
14.3.2023 
 

SREDA 
15. 3. 2023 

ČETRTEK 
16. 3. 2023 

PETEK 
17. 3. 2023 
Brezmesni dan 
 

ZAJTRK Koruzni kruh, sirni 
namaz, mleko. 

Temni kruh,maslo, 
planinski čaj. 

Čajni rogljiček, čaj. Mlečni riž s posipom. Mlečna pletenka, kakav. 
 

MALICA Košarica z jagodnim in 
vanilijevim nadevom, 
sadni jogurt. 

Ržen domač kruh iz krušne 
peči, ABC sirni namaz, 
nariban korenček, sadni 
čaj. 
 

Mešani kosmiči, 
domače mleko. 
 
 

Kajzerica, šunka v ovitku, 
kisle,paprika,sadni čaj. 

Polbeli kruh, rezina sira, 
bela kava. 
  
 
 

KOSILO Piščančji zrezek po 
dunajsko, rizi-bizi, 
jogurtov preliv, zelena 
solata, sadje. 
 
 

Bistra juha z rezanci, 
kuhana govedina,pire 
krompir, kremna špinača. 

Minjon juha,mesni 
kanelon, rezina 
limone,zeljna solata s 
krompirjem. 

Jota* , čokoladne kocke, 
sok 100%, jabolko. 

Krompirjeva kremna 
juha, cmoki s slivovim 
nadevom in s 
cimetovimi drobtinami, 
mešan kompot. 

GASTORNOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- VIPAVSKA DOLINA:Jóta je kraška in furlanska narodna samostojna jed oziroma enolončnica. Danes je v Furlaniji skoraj več ne 
poznajo, medtem ko se je udomačila na Goriškem in povsod po Primorski; splošno je znana kot tipična tržaška posebnost. 

Osnovne sestavine so fižol, krompir, kislo zelje, suho svinjsko meso in začimbe (česen, lovorjev list, sol in poper). Furlanska različica namesto kislega zelja uporablja kislo 
repo (brovado) in namesto prekajenega mesa kožarico (muzèt ali kotekìn, tudi krodigìn). Po prvi svetovni vojni se je posebno na Tržaškem udomačila brezmesna jota, 
verjetno zaradi pomanjkanja mesa v vojnem času; to enolončnico je treba zabeliti s sekanico slanine in česna ali vsaj s prežganjem. V zadnjih desetletjih je prišel v navado 
dodatek celih semen kumine, najbrž po vzoru tirolske kuhinje. 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. Seznam jedi z 
označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si 
pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/ . 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kras_(podro%C4%8Dje)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Furlanija_-_Julijska_krajina#Furlanija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Enolon%C4%8Dnica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_pokrajina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEa%C5%A1ka_pokrajina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fi%C5%BEol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krompir
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kislo_zelje
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svinina&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meso
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesen
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lovorjev_list&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poper
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisla_repa&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisla_repa&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ko%C5%BEarica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prva_svetovna_vojna
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sekanica&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slanina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%BEganje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Desetletje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kumina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tirolska
https://www.google.si/


        JEDILNIK MAREC 2023     

 

4.TEDEN:20.03. – 24.03.2023 

 
 

PONEDELJEK 
20. 3. 2023 

TOREK 
21. 3. 2023 

SREDA 
22. 3. 2023 

ČETRTEK 
23. 3. 2023 

PETEK 
24. 3. 2023 
Brezmesni dan. 

ZAJTRK 
Črni kruh, piščančja 
klobasa, kisla paprika, 
otroški čaj. 

Makova štručka, kakav. Graham kruh,rezina sira, 
čaj. 

Mešani kosmiči,mleko Rogljiček, sadni čaj. 
 

MALICA 

Temna kraljeva  štručka, 
bio* vanilijevo mleko. 
 

Ovseni kruh,domača 
suha klobasa,kisle 
kumarice,zeliščni čaj z 
medom in limono. 

Bio*pšenični zdrob na 
domačem mleku,posip. 
 

Hot dog hrenovka, 
gorčica, sok. 

 (po izboru 7. a razreda) 

Kmečki kolač, bio* 
maslo, domači med,bela 
kava. 

KOSILO 

Telečja obara z vodnimi 
žličniki, koruzni kruh, 
jabolčni zavitek, 100% 
razredčen sok. 

Cvetačna juha, 
pleskavica, pražen 
krompir, zelena solata. 

Špinačna kremna juha, 
naravno pečen piščančji 
zrezek, kus kus, mešana 
zelena solata. 

Segedin golaž, bio* 
polenta, puding. 

Novozelandski repak file 
brez kože po tržaško, 
slan krompir, zelena 
solata. 
 

 

GASTRONOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- BRDA:Polenta. Ne samo v Brdih ,tudi v drugih gastronomskih regijah mediteranskega dela Slovenije je polenta 
še vedno ena temeljnih jedi, ki se je k nam razširila iz sosednje Furlanije. Bila je najbolj vsakdanja jed, ki so jo pripravljali za glavno jed ali prilogo. 
Polenta je jed, ki jo pripravimo s kuhanjem koruznega zdroba, navadno v slani vodi. V Istri so polento največkrat pripravljali na odprtem kurišču, v visečem 
kotličku. 

 
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/  . 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hrana
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kuhanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Koruza
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Istra
https://www.google.si/


        JEDILNIK MAREC 2023     

 

5.TEDEN: 27.03.- 31.03.2023 

 PONEDELJEK 
27. 3. 2023 

TOREK 
28. 3. 2023 

SREDA 
29. 3. 2023 

ČETRTEK 
30. 3. 2023 
 

PETEK 
31. 3. 2023 
Brezmesni dan 

ZAJTRK 
Pšenični zdrob bio* 
na mleku s čokoladnim 
posipom. 

Pirin kruh, umešana jajčka, 
planinski čaj. 

Koruzni kruh, rio mare 
pate, sadni čaj. 

Rogljiček z orehi, sadni čaj. Sezamova pletenka, bela 
žitna kava. 

MALICA 

Rogljiček s kaljenimi 
semeni, jogurt. 
 

Temni kruh, domač 
piščančji namaz, 
planinski čaj. 
 

Mlečni riž na mleku, 
čokolada v prahu z mletimi 
lešniki. 
  
 

Polbeli kruh, čokoladni 
namaz, kakav. 
 

Kmečki kolač, domač ribji 
namaz, kisle kumarice, čaj. 

KOSILO 

Bučna kremna juha z 
zlatimi kroglicami, rižota s 
telečjim mesom in 
zelenjavo,zelena solata. 

Špageti, bolonjska omaka, 
riban sir, bio* rdeča pesa 
v solati. 

Pečene piščančje krače, 
mlinci, bio* ajdova 
kaša,zeljna solata. 

 (po izboru 7. a razreda )  

Bio* polenta , pečenica, 
fižol po domače, dušena 
kisla repa. 

Fižolova mineštra brez 
mesa, lešnikovo biskvitno 
pecivo, sok 100%. 
 

 

GASTORNOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- VIPAVSKA DOLINA: Fižolova* mineštra. Tako kot v drugih gastronomskih regijah sredozemskega dela Slovenije 
pomeni tudi na Krasu beseda mineštra različne gostljate mesno-zelenjavne juhe oziroma enolončnice. Te najbolje odražajo naravne možnosti glede živil in 
letnih časov. Mineštre po navadi imenujemo po njihovih glavnih sestavinah (npr. fižolova) . 

 
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/  . 

 
 
 

https://www.google.si/

