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 Ponedeljek 

5. 3. 2018 

Torek 

6. 3. 2018 

Sreda 

7. 3. 2018 

Četrtek 

8. 3. 2018 

Petek 

9. 3. 2018 

Zajtrk biga, kakav, jabolko *mlečna prosena 

kaša iz domačega 

mleka, cimetov posip, 

orehi. 

 

coctail hrenovka, 

kruh, paprika 

 

prežganka, 

polnozrnati 

prepečenec, suhe 

marelice 

rženi kruh, kuhana 

jajčka, rezina 

piščančje šunke, 

kumarica, čaj. 

Dopoldanska 

malica 

 

 

mešani kruh, 

klobasni namaz, 

*kislo zelje. 

skutna blazinica, 

napitek, mleko 

 
SŠM 

mlečna pletenka, 

*domač sadni jogurt. 

 
SŠS: mandarine 

kisla juha z žličniki, 

kruh s semeni 

 

rženi kruh, eko 

hrenovka, sveža 

paprika, sadni čaj. 

Kosilo paprikaš, polenta, 

zeljna solata s 

krompirjem 

  pečen piščanec, 

*ajdova kaša z rižem, 

paradižnikom in 

papriko, zelena solata. 

 

goveja juha z zakuho, 

teletina v omaki, kus 

kus, radič v solati z 

jajčko. 

 

kisla repa, matevž, 

pečenica, kruh 

 

porova juha, 

testeninski narastek 

s smetano in sirom, 

zelena solata z lečo 

2.malica štručka s sirom, 

jogurt. 

žemljica, zdenka sir, 

paprika 

kruh, pašteta, 

narezana paprika. 

makovka, čokoladno 

mleko. 

sadni jogurt, 

žemljica. 

 

SŠM: Shema šolskega mleka 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 
Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*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. 



 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

12. 3. 2018 

Torek 

13. 3. 2018 

Sreda 

14. 3. 2018 

Četrtek 

15. 3. 2018 

Petek 

16. 3. 2018 

Zajtrk *domač kruh, 

maslo, mleko, 

jabolko. 

koruzni kosmiči, 

mleko, suhe marelice 

zeliščna štručka, čaj, 

banana 

carski praženec, bela 

kava  
mlečni močnik iz 

domačega mleka, 
cimetov posip, suhe 

slive 

Dopoldanska malica 

 

 

*goveja juha iz eko 

govedine z zakuho, 

pehtranova potička 

temna žemljica, 

piščančja prsa, rdeča 

paprika, planinski čaj 

polbeli kruh, skutin 

namaz, hruška, čaj 

 

 
SŠS: redkvice 

pecivo z bučnicami,  

banana, napitek, 

*domač navadni 

jogurt 

 
SŠM: jogurt 

carski praženec, 

napitek, *mleko 

 

 

 

 
SŠM: mleko 

Kosilo pečena svinjska 

ribica, mlinci, sladko 

rdeče zelje 

 špinača, pire 

krompir, hrenovka 

piščančji paprikaš, 

kruhov cmok, radič v 

solati 

minjon juha, špageti 

bolognese, zelena 

solata s koruzo 

brokolijeva juha, 

rižota z rakci in 

zelenjavo, mešana 

solata 

2.malica kruh, maslo, med, 

kakav 

bombetka s sezamom, 

sadni jogurt 

zeliščna štručka, 

banana 

kruh, poli salama, 

kumarica 

kruh, zdenka sir, 

paprika 

 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

SŠM: Shema šolskega mleka 
Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

19. 3. 2018 

Torek 

20. 3. 2018 

Sreda 

21. 3. 2018 

Četrtek 

22. 3. 2018 

Petek 

23. 3. 2018 

Zajtrk makova, kakav, suhe 

fige 

kruh, maslo, slivov 

džem, sadni čaj 

mlečni gris iz pire, 

čokoladni/cimetov 

posip, orehi 

mešani kruh, piščančja 

šunka, alpski sir, 

bezgov čaj 

koruzni žganci, 

mleko, ocvirki 

Dopoldanska malica kidričevski kruh, 

*bio maslo, med, 

napitek, mleko, 

jabolko 

 
 

SŠM: mleko 

haloška gibanica, 

kakav, banana 

kruh, pašteta, šipkov 

čaj z limono. 

 
SŠS: kislo zelje 

solata iz ajdove kaše, 

paprike, 

paradižnika,*domačega 

sira, rukole, žemlja 

ajdov kruh z orehi, 

skuta, brusnice, žitna 

kava 

Kosilo *golaž iz eko mesa, 

polenta 

kokošja juha, pečen 

piščanec, pražen 

krompir, kitajsko 

zelje 

goveja juha z 

zvezdicami, goveji 

trakci v zelenjavni 

omaki, skutni štruklji, 

endivija. 

segedin golaž, krompir 

v kosih,  puding 

Vindija- vanilija 

minjon juha, ocvrt 

piščančji zrezek, 

solata iz fižola, 

paprike in 

paradižnika 

2.malica sirova štručka, sadni 

jogurt 

temna žemljica, 

šunka, kumarica 

skutni štruklji, 

kompot. 

kruh, pašteta, kislo 

zelje. 

kruh, piščančja 

šunka, kumarica 

 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

SŠM: Shema šolskega mleka 
Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravic do spremembe jedilnika. 

*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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

26. 3. 2018 

Torek 

27. 3. 2018 

Sreda 

28. 3. 2018 

Četrtek 

29. 3. 2018 

Petek 

30. 3. 2018 

Zajtrk 

 

kajzerica, Viki krema, 

bela kava 

črni kruh, krem 

maslo, žitna kava, 

jabolko. 

mešani kruh, 

piščančja šunka, kisla 

kumarica, sadni čaj. 

Mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, *jabolčni čips. 

mleko, ovseni 

kosmiči s  suhim 

sadjem, banana 

Dopoldanska malica Hot dog. čaj mlečna prosena kaša 

v domačem mleku s 

čokoladnim/ 

cimetovim posipom, 

banana 

tunina solata s 

koruzo, papriko in 

paradižnikom, ajdova 

štručka 

 
SŠSIZ: jabolko 

 mandarina. skutni 

burek, napitek, 

domač navadni 

jogurt 

 
SŠM: jogurt, . 

polnozrnata štručka s 

semeni, sadni 

pinjenec 

 

Kosilo *jota, temen kruh, 

rožičevo pecivo 

kokošja juha, 

*lazanja iz eko mesa 

in zelenjave, zelena 

solata 

kokošja juha z 

zakuho, piščančji 

zrezki v porovi 

omaki, njoki, rdeča 

pesa 

korenčkova juha, 

piščančja nabodalca, 

riž z grahom, solata iz 

stročjega fižola 

špinačna juha, pečen 

file brancina, 

*krompirjeva solata, 

mandarina 

2.malica temni kruh, rezina 

sira in zelene solate 

kruh, krem maslo, 

paprika 

mešani kruh, šunka, 

paprika. 

kajzerica, Viki krema, 

*jabolčni čips. 

pletena štručka, bela 

kava 

 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

SŠM: Shema šolskega mleka 
Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*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. 

  


