
 

 

Prava izbira ─ prehransko ugodnejša ponudba obrokov 
 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) po dveh letih izvajanja izpostavlja projekt, s katerim smo 

razvili simbol PRAVA IZBIRA. Ta omogoča gostincem izpostavitev višje kakovosti njihove ponudbe, 

potrošnikom pa omogoča lažjo prepoznavo in izbiro prehransko ustreznejših obrokov. 

Raziskave prehranskih navad odrasle populacije kažejo, da se velik del aktivne 

populacije in študentov prehranjuje nezdravo, imajo večinoma neredne obroke, 

ki jih pogosto izpuščajo. Mnogi izbirajo pretežno živila z manj ugodno 

prehransko sestavo. K temu veliko prispeva način življenja, predvsem pa 

ponudba obrokov, ki so mnogokrat energijsko prebogati in hranilno revni, z 

večjo vsebnostjo maščob, sladkorja in soli. To je eden izmed glavnih vzrokov, 

da ima kar dve tretjini odrasle populacije že prisotne dejavnike tveganja za 

nastanek bolezni nezdravega življenjskega sloga. 

Ker je del prizadevanj Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 

za zdravje 2015─2025, Dober tek Slovenija, zdravo uživaj & več gibaj, 

tudi povečati in izboljšati ponudbo kakovostnih, zdravju koristnih obrokov pri ponudnikih v gostinstvu in 

turizmu, je Ministrstvo za zdravje v okviru projekta »Dober tek, študent« finančno omogočilo razvoj 

kriterijev in postopkov za pridobitev simbola PRAVA IZBIRA.  
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1. TEDEN: 3. 1.─6. 1. 2023 

 

PONEDELJEK 

2. 1. 2023 

ITALIJANSKI 

TOREK 

3. 1. 2023  

SREDA 

4. 1. 2023 

ČETRTEK 

5. 1. 2023 

BREZMESNI DAN 

PETEK 

6. 1. 2023 

ZAJTRK 
PR

A
Z

N
I
K

 
Makova štručka, kakav. Temni kruh, piščančja 

klobasa, kisla paprika, 

otroški čaj z limono. 

Mešani kosmiči, mleko. Mlečna štručka, kakav. 

MALICA 

Mešani kruh, mocarela, 

olive, čaj, jabolko. 

Pasterizirano 

nehomogenizi-

rano mleko 

(ŠS).  

Mešani kolač, ribji 

namaz, otroški čaj. 

Kivi (ŠS). 

 

Mlečni riž na mleku, 

čokoladni posip s 

cimetom, jabolko. 

Polbeli kruh, pašteta, 

planinski čaj, jabolko. 

Sveža paprika (ŠS). 

 

KOSILO 

Bistra juha, špageti, 

bolonjska omaka, riban sir, 

rdeča pesa v solati. 

Segedin golaž, polenta, 

sadni jogurt. 

Krompirjevi svaljki s 

skuto, smetanova 

omaka, mešana solata. 

Goveja juha z zakuho, 

koščki govedine, zeljne 

krpice. 

POPOLD. 

MALICA 

Rešetko jogurt mango. Rogljiček, sok. Jogurt, ½ žemljice. Bio* smuti. 

 

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. 
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2. TEDEN: 9. 1.─13. 1. 2023 

 

PONEDELJEK 

9. 1. 2023 

MADŽARSKI 

TOREK 

10. 1. 2023  

SREDA 

11. 1. 2023 

ČETRTEK 

12. 1. 2023 

BREZMESNI DAN 

PETEK 

13. 1. 2023 

ZAJTRK 

Črni kruh, mocarela, 

žitna kava. 

Koruzni zdrob *na 

mleku, čokoladni posip. 

Pirin kruh, umešana 

jajčka, šipkov čaj z 

limono in medom. 

Pletenka s sezamom, 

kakav. 

Čokolino s 30 % manj 

sladkorja in z dodanimi 

vitamini, mleko. 

MALICA 

Kajzerica, piščančja 

prsa v ovitku, kisla 

kumarica, otroški 

čaj z limono, jabolko. 

Mešani kruh, maslo, 

slivova 

marmelada, 

hibiskus čaj, 

jabolko. 

Pasterizirano 

nehomogenizirano mleko 

(ŠS).  

Prosena kaša na mleku, 

kakavov posip s 

cimetom, banana. 

Mlečni kruh, tamar 

namaz z zelišči, 

planinski čaj z limono. 

Hruška (ŠS). 

 

Turist kruh, piščančja 

pašteta, kisle kumarice, 

100 % naravni sok, 

jabolko. 

KOSILO 

Korenčkova juha, ocvrt 

ribji file, krompirjeva 

solata s porom.   

Piščančji paprikaš, 

široki rezanci, zelena 

solata s krompirjem, 

domača rulada z 

marmelado. 

Krompirjeva omaka s 

hrenovko, domači 

puding s prelivom. 

Cvetačna kremna juha, 

zelenjavna rižota, bio 

rdeča pesa v solati, 

domač kompot. 

Svinjski zrezek v omaki, 

pražen krompir, mešana 

solata (endivija, rdeča 

pesa in fižolova).  

POPOLD. 

MALICA 

Presta. Domači keksi, sok. Sadni jogurt z manj 

sladkorja, žemljica. 

Koruzni krispi kruhek, 

jabolko. 

Skuta s podloženim 

sadjem.  

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. 
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3. TEDEN: 16. 1.─21. 1. 2023 

 

PONEDELJEK 

16. 1. 2023 

SLOVENSK

I TOREK 

17. 1. 2023  

SREDA 

18. 1. 2023 

ČETRTEK 

19. 1. 2023 

BREZMESNI DAN 

PETEK 

20. 1. 2023 

ZAJTRK 

Turist kruh, maslo, 

jagodna marmelada, 

otroški čaj z limono. 

Polenta, mleko. Ovseni kruh, 

čokoladni namaz, sadni 

čaj z limono. 

Mlečna pletenka z rozinami, 

bela kava. 

Kajzerica, 

piščančja prsa v 

ovitku, kisle 

kumarice, otroški čaj. 

MALICA 

Rženi kruh, 

marmelada, kisla 

smetana, mleko, 

jabolko. 

Orehova kvašena 

blazinica, šipkov čaj z 

medom in limono, 

jabolko. 

Bio mleko (ŠS). 

 

Mešan kolač, 

piščančja prsa v ovitku, 

sadni čaj z limono. 

Mandarina (ŠS). 

 

Ovseni kruh, domač skutin 

namaz, nariban korenček, 

planinski čaj z limono, 

jabolko.  

Koruzna žemlja, 

bio sadni kefir. 

Melona (ŠS). 

 

KOSILO 

Milijonska juha, 

piščanec v smetanovi 

omaki, gluhi štruklji, 

endivija v solati s 

krompirjem in fižolom. 

Ričet s prekajenim 

mesom, polbeli kruh, 

domača gibanica, sok. 

Mesna omaka z 

zelenjavo, njoki, zelena 

solata s koruzo. 

Zimska enolončnica z 

ješprenjem, ajdovo kašo in 

zelenjavo, carski praženec, 

domač jabolčni kompot s 

suhimi slivami. 

Kostna juha z zakuho, 

file postrvi, fižolova 

solata, puding. 

POPOLD. 

MALICA 

Pirina štručka, sok. Kefir, rezina kruha. Vanilijev navihanček, 

sok. 

Skuta z podloženim sadjem. Polnozrnat 

prepečenec, 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.
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4. TEDEN:23. 1.─27. 1. 2023 

 

PONEDELJEK 

23. 1. 2023 

NEMŠKI 

TOREK 

24. 1. 2023 

SREDA 

25. 1. 2023 

ČETRTEK 

26. 1. 2023 

BREZMESNI DAN 

PETEK 

27. 1. 2023 

ZAJTRK 

Mlečni zdrob, kakavov 

posip. 

Mešan kruh, maslo, 

domača marmelada, bela 

kava. 

Orehova kvašena 

blazinica, čaj. 

Rogljiček, čaj. Mlečni kruh, maslo, 

mleko. 

MALICA 

Pšenično polnozrnato 

pecivo, mlečni namaz, 

list hrustljave solate, 

otroški čaj, jabolko. 

Kajzerica, puranja šunka, 

kisla kumarica, 100 % 

jabolčni sok, jabolko.   

Mešani kosmiči, 

mleko, banana. 

Štručka z zeliščnim 

maslom, planinski čaj z 

limono. 

Mandarina (ŠS). 

 

Turist kruh, domač 

tunin namaz, planinski 

čaj. 

Češnjev paradižnik (ŠS). 

 

KOSILO 

Bučkina juha, 

makaronovo meso, riban 

sir, solata s kitajskim 

zeljem. 

Pečenice, pražen 

krompir, kislo zelje, kivi. 

Čufti v paradižnikovi 

omaki, pire krompir, 

hrustljava zelena 

solata. 

Jota* brez mesa, 

domače skutine 

rezine, sok. 

Bistra juha z zakuho, 

piščančji dunajski 

zrezek, dušen riž, 

jogurtov preliv, zelena 

solata s koruzo. 

POPOLD. 

MALICA 

Čajni keksi, mleko. Grisini, kos ananasa. Domači puding. Banana, pirin piškot. Temna žemlja, 

pomaranča. 

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. 
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ZIMSKE POČITNICE: 30. 1.─3. 2. 2023 
 

Juhuhu, zimske počitnice so že tu! 

Čakajo nas prosti dnevi.  

Vsak dan naj bo napolnjen s smehom, sproščenostjo, z branjem dobrih 

knjig in novimi izzivi. Upajmo, da nam sneg prinese tudi nekaj zimskih 

radosti.  

 
Vir ilustracije: https://www.123rf.com/clipart-vector/children_playing_snow.html  

https://www.123rf.com/clipart-vector/children_playing_snow.html

