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3. TEDEN (15. 3. 2021-19. 3. 2021) 

 PONEDELJEK 
15. 3. 2021 

TOREK 
16. 3. 2021 

SREDA 
17. 3. 2021 

ČETRTEK 
18. 3. 2021 

PETEK 
19. 3. 2021 

ZAJTRK 
Koruzni kosmiči, mleko,  

suhi jabolčni krhlji 

Rženi kruh, pašteta, 

paprika, čaj 

Polbeli kruh, 

mozzarella, olive, čaj 

Mlečni riž,  

kakavov posip 

Kruh, marmelada 

maslo, mleko 

MALICA 

Črni/ajdov kruh,  

sirove palčke, olive, 

zelena/rdeča paprika, 

čaj, jabolko 

Domači puding na 

domačem mleku, 

keks, banana 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

maslo, eko med*, čaj, 

jabolko 

 

Bio mleko (ŠM) 

 

Turist kruh,  

zelenjavni namaz,  

čaj, lešniki 

Češnjev paradižnik 

(ŠSZ) 

 

Pica,  

juice 

 

Jabolko (ŠSZ) 

 

 

KOSILO 

Goveja juha z žličniki, 

kuhana govedina, 

krompirjeva omaka s 

kumaricami, 

mandarina  

Puranji trakci v  

naravni omaki,  

riž,  

zelena solata z rdečo 

redkvico 

Makaronovo meso, 

rdeča pesa v solati,  

sladoled 

Pasulj,  

štruklji s cimetovimi 

drobtinami 

Korenčkova juha z 

zvezdicami,  

pečen ribji file,  

krompir v kosih,  

blitva 

POPOLD. 
MALICA 

Marmorni kolač,  

čaj 

Makova pletenka, 

kakav 

Koščki sadja,  

grisine 

Sirova štručka,  

mleko 

Skuta s podloženim 

sadjem 

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

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  
ŠM – šolsko mleko 

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.  
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4. TEDEN (22. 3. 2021-26. 3. 2021) 

 PONEDELJEK 
22. 3. 2021 

TOREK 
23. 3. 2021 

SREDA 
24. 3. 2021 

ČETRTEK 
25. 3. 2021 

PETEK 
26. 3. 2021 

ZAJTRK 
Grahamov kruh, pusta 

šunka, paprika, čaj 

Črni kruh, umešano 

jajce, kisla kumara, čaj 

Mlečni zdrob, kakavov 

posip 

Ovseni kruh, maslo, 

med, mleko 

Polenta,  

mleko 

MALICA 

Mlečni zdrob na 

domačem mleku, 

čokoladni posip, 

banana 

 

Lešniki (ŠSZ) 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

maslo, marmelada,  

mleko, jabolko 

Sirova štručka, 

čaj, hruška 

 

Bio mleko* (ŠM) 

 

Temna žemlja, 

piščančje prsi v ovitku, 

kisla kumarica,  

sadni čaj, jabolko 

 

 

 

 

Turist kruh,  

ribji namaz, paprika, 

planinski čaj, jabolko 

 

Por (ŠSZ) 

 

KOSILO 

Popečen piščančji file 

v vrtnarski omaki,  

široki rezanci,  

zelena solata, sadje 

Kostna juha z zakuho, 

svinjska pečenka, 

pražen 

krompir/ajdova kaša, 

zelje v solati s koruzo 

Čili kon karne s 

puranjim mesom, 

palačinke s 

čokoladnim 

namazom. 

Gobova juha,  

sirov polpet, rizi bizi, 

jogurtov preliv,  

zelena solata 

Čufti v paradižnikovi 

omaki, pire krompir, 

zeljna solata s 

korenčkom,  

mlečna rezina z lešniki 

POPOLD. 
MALICA 

Sadni biskvit,  

juice 

Banana,  

orehi 

Orehov rogljiček, 

mleko 

Sadje,  

polnozrnati kruh crispy 

Makova pletenka,  

kakav 

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

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 
ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  

ŠM – šolsko mleko 

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.  
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5. TEDEN (29. 3. 2021-2. 4. 2021) 

 PONEDELJEK 
29. 3. 2021 

TOREK 
30. 3. 2021 

SREDA 
31. 3. 2021 

ČETRTEK 
1. 4. 2021 

PETEK 
2. 4. 2021 

ZAJTRK 
Mlečna  

prosena kaša,  

kakavov posip 

Grahamov kruh, 

hrenovka, gorčica, 

paradižnik, čaj 

Kosmiči, mleko,  

suhi jabolčni krhlji 

Turist kruh, ribji namaz, 

paprika, čaj 

Koruzni kruh,  

različni namazi,  

čaj 

MALICA 

Kruh z ovsenimi 

kosmiči, mozzarella, 

paradižnik, olive, čaj, 

jabolko 

Mlečni riž na 

domačem mleku, 

cimetov/čokoladni 

posip, banana 

 

Orehi (ŠSZ) 

 

 

Domači kruh iz  

krušne peči,  

piščančje prsi v ovitku, 

kisle kumarice, čaj, 

jabolko 

Češnjev paradižnik 

(ŠSZ)  

 

Sezamova pletenka, 

žitna kava, hruška 

 

Lešniki (ŠSZ) 

 

 

Orehova potica,  

čaj, jabolko 

 

Bio mleko* (ŠM) 

 

 

KOSILO 

Špageti,  

mesna polivka iz 

piščančjega mesa, 

rdeča pesa v solati, 

sadje 

Bistra juha z zakuho, 

hrenovka,  

pire krompir, špinača, 

sadje 

 

Zelenjavna 

enolončnica s 

puranjim mesom in z 

ješprenjem,  

praženec, kompot 

Goveji golaž, polenta, 

zeljna solata,  

mlečna rezina 

Minjon juha,  

pečen ribji file  

po tržaško, 

krompirjeva solata 

POPOLD. 
MALICA 

Keksi iz polnozrnate 

moke, juice 

Puding,  

mandarina 

Pletenka z  rozinami, 

žitna kava 

Kompot,  

pisani kruh 

Sirova štručka,  

čaj 

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

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 
ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  

ŠM – šolsko mleko 

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.  


