
 
 
 
 

                                                                             
                                                                                                
 
 

ponedeljek 
3. 12. 2018 

torek 
4. 12. 2018 

sreda 
5. 12. 2018 

četrtek 
6. 12. 2018 

petek 
7. 12. 2018 

        Zajtrk 
 
 

 
črni kruh ,šunka, 

kumarica, otroški čaj 

 
koruzni žganci, mleko, 
jabolko 

 
mlečni zdrob, 

čokoladni/cimetov posip, 
suhe fige 

carski praženec, otroški 
čaj z medom  

temna štručka, sadna 
skuta, mandarina, 

kamilični čaj 

Šolska malica  
 

koruzni žganci, mleko, 
banana  

 
 

  ŠS: mleko 
 
 

 
 
 

goveja juha z 
*govedino in zakuho, 

črna žemlja 
 

 

 
kvašen parkelj,  čaj z 
limono, mandarina 

        

        
 

ŠS: orehi 

 
 

 
testeninska solata,  

        suhe fige 
 

    
    (malico izbral 9.b) 
 
 

 
 

 
 

 
carski praženec, 

kompot 

Kosilo  

 enolončnica s kvinojo, 
kruh, pecivo 

 

smetanova juha z 
drobnjakom, musaka, 

zelena solata 

 

kokošja juha z ribano 
kašo, rižota s teletino, 

zeljna solata 

 
čufti, v paradižnikovi 
omaki, pire krompir 

korenčkova juha, pečen 
file brancina, 

krompirjeva solata 

Druga malica črni kruh, sirni namaz, 
redkvica, čaj 

osje gnezdo, sok kruh, maslo, marmelada, 
čaj 

kruh, salama, rezina 
sira, sok 

polnozrnata štručka, 
kefir 

 
 
ŠS: Šolska shema sadja, zelenjave in mleka 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  
*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku, se nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 



 
 
                                                       
 

                                                                                                                
 
 
 

ponedeljek 
10. 12. 2018 

torek 
11. 12. 2018 

sreda 
12. 12. 2018 

četrtek 
13. 12. 2018 

petek 
14. 12. 2018 

Zajtrk  
 ajdovi žganci, mleko 

mlečna pletena 
štručka, kakav 

mlečni kamutov 
zdrob 

čokoladni/cimetov 
posip, kaki 

prežganka z jajci, črni 
kruh,banana 

polbeli kruh, tunin 
namaz, oliva, sadni 
čaj z limono 

Šolska malica  
 

sendvič (žemljica, 
posebna, sir, list solate), 

čaj 
 

(malico izbral 9.a) 
  

 
 
 
makaroni s polivko, 
rdeča pesa, limonada 
 
(malico izbral 9.a) 

 
 
 

pletena mlečna štručka, 
čokoladno mleko 

 
 
 

pšenični beli modelni 
kruh, ribji namaz, čaj z 

medom 

  
ŠS: korenček 

 

 
 
 

rženi kruh, krem maslo, 
rezina sira, kakav 

 
 

       ŠS: mleko 

Kosilo  
kokošja  juha z 

zakuho, goveji trakci 
v naravni omaki, riž z 
grahom, rdeča pesa v 

solati 

 
kostna juha, svinjska 

pečenka, pražen 
krompir, zeljna solata 

 
goveja juha z zakuho, 

kuhana govedina, 
čebulni krompir, 

dušeno zelje 

 
kislo zelje, pire, 

pečenica 
 
 

kisla juha s 
krompirjem, rženi 

/koruzni kruh,  
domači puding s 
sadnim prelivom 

 
 

Druga malica črni kruh, sirni namaz, 
trdi sir, riban korenček, 

sok 

polbeli kruh, tunin 
namaz, rdeča paprika 

sadni jogurt , žemljica  bela žemljica, poli 
klobasa, kumarica, 

nesladkan čaj 
 

rženi kruh, pašteta, čaj 

 
ŠS: Šolska shema sadja, zelenjave in mleka 
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  
*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 



 

                                                                                                                      
 
 
 
 

ponedeljek 
17. 12. 2018 

torek 
18. 12. 2018 

sreda 
19. 12. 2018 

četrtek 
20. 12. 2018 

petek 
21. 12. 2018 

Zajtrk  
polnozrnati kruh, 

maslo, med, mleko 

 
*mlečna prosena kaša, 
čokoladni/cimetov 

posip, brusnice 

 
mlečni močnik, jabolko 

mlečni riž, 
čokoladni/cimetov 

posip 

ovseni kruh, ribji 
namaz, ribani korenček, 

planinski čaj 

Šolska malica  
 
 

sadni jogurt, ajdova 
štručka, jabolko 

 
 
 
 

Enolončnica z mesom 
in stročnicami,  
domači kruh  

 
burger z govejim 
mesom in zelenjavo, čaj 

 

 
     ŠS: mandarine 
   
  (malico izbral 9.b) 

 

 
 
 

črni kruh, pašteta, 
 rdeča paprika, čaj 

 
 

ŠS : kefir 
 

 
 
 
 
Samopostrežna malica 

 
 
 
 

 

Kosilo segedin golaž, polenta,  
domače jogurtovo 

pecivo 

cvetačna juha, špageti  
bolognese, riban sir, 

endivija v solati 

piščančja obara z 
žličniki, polbeli kruh,  

sadna rolada 

 
cvetačna juha, široki 
rezanci s tuno, zelena 

solata  

krompirjev golaž s 
hrenovko, sezonsko 

sadje 

Druga malica kruh, piščančje prsi, 
kisle kumare 

 
skuta s sadjem 

polbeli  kruh, slivova 
marmelada s kislo 

smetano, čaj 
 

 kajzerica, sirni namaz,  
brusnice 

kruh, klobase, rezina 
sira, sok 

 
ŠS: Šolska shema sadja, zelenjave in mleka    
Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  
*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo 
Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 
 


