
 

 

 

 

  

 

 Ponedeljek 

7. 11. 2022 

ZELENI DAN 

Torek 

8. 11. 2022 

Sreda 

9. 11. 2022 

Četrtek 

10. 11. 2022 

Petek 

11. 11. 2022 

Zajtrk čaj, pirin kruh, poltrdi 

sir 

kakav, makovka mleko, pisan kruh, 

zeliščni namaz 

čaj, ovsen kruh, 

jajčna jed 

naravni jogurt, biga 

Dopoldanska malica mleko, orehova 

potička 

čaj, kruh iz krušne 

peči, tunina s 

paradižnikom, 

papriko 

bio sadni kefir/kislo 

mleko*, mlečna 

banana 

mleko, koruzni 

kosmiči 

čaj, graham kruh, 

slaninski namaz 

 
SŠS: rdeča redkvica 

Kosilo brokoli juha, tortelini 

s smetanovo omako, 

rdeča pesa v 

solati/zelena solata* 

špinačna juha, puranji 

zrezek v naravni 

omaki/panirane 

bučke s sirom*, 

maslen krompir z 

drobnjakom, zelena 

solata z rdečim 

radičem* 

pasulj s kranjsko 

klobaso, buhtelj z 

marmelado 

minjon juha, 

krompirjeva musaka, 

endivija z 

motovilcem 

česnova juha, pečen 

piščanec, mlinci, 

dušeno rdečo zelje, 

mandarina 

 

SŠS: Shema šolskega sadja 

SŠM: Shema šolskega mleka 

 

Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter raznovrstno sadje v sadnem kotičku.  

 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni 

deski v jedilnici ter na spletni strani šole pod rubriko Splošno o prehrani. 

 
*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 

14. 11. 2022 

 

Torek 

15. 11. 2022 

Sreda 

16. 11. 2022 

Četrtek 

17. 11. 2022 

Petek 

18. 11. 2022 

Zajtrk mleko, koruzni 

kosmiči 

čaj, ajdov kruh, ribji 

namaz 

kakav, polnozrnat 

kruh, Tamar namaz  

čaj, črn kruh, 

piščančja pašteta 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI 

ZAJTRK 

bio melko, kruh iz 

krušne peči, bio 

maslo, med, jabolko 

Dopoldanska malica čaj, ovsen kruh, 

mortadela, olive 

čaj, skutni/mesni 

burek 

 
SŠM: naravni jogurt 

čaj, graham bombeta, 

pusta puranja šunka 

 

mlečni močnik, 

kakavov posip 

banana, kaki 

 

 
SŠS: kaki 

Kosilo goveji zrezek v lovski 

omaki, skutni štruklji, 

zelje v solati s 

čičeriko/zelena solata 

porova juha, 

čevapčiči, pražen 

krompir, zelena solata 

s koruzo 

grahova juha, špageti 

z bolonjsko 

omako/tunina v 

paradižnikovi omaki, 

radič v solati z 

motovilcem  

bučna juha, file 

postrvi po tržaško, 

krompir z blitvo, zelje 

v solati/rdeča pesa 

jota, skutni zavitek z 

višnjami 

 

SŠS: Shema šolskega sadja 

SŠM: Shema šolskega mleka 

 

Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter raznovrstno sadje v sadnem kotičku.  

 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni 

deski v jedilnici ter na spletni strani šole pod rubriko Splošno o prehrani. 

 
*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 

21. 11. 2022 

 

Torek 

22. 11. 2022 

Sreda 

23. 11. 2022 

Četrtek 

24. 11. 2022 

Petek 

25. 11. 2022 

Zajtrk naravni jogurt, 

narezano sadje 

(banana, jabolko), 

žemljica 

mleko, kraljeva 

štručka 

čaj, ovsen kruh, 

liptovski namaz 

kakav, makova 

pletenka  

čaj, graham kruh, 

pusta puranja šunka 

Dopoldanska malica mlečni zdrob, 

kakavov posip 

čaj, pirin kruh, 

piščančja pašteta, 

kisle kumarice 

 

 
SŠS: črna redkev 

kakav, štručka z 

zeliščnim maslom 

 

 
SŠS: mandarina 

čaj, ajdov kruh z 

orehi, Tamar namaz  

 

mleko, francoski 

rogljiček 

 

Kosilo gobova juha, 

mesni/sirovi kaneloni, 

radič v solati s 

krompirjem 

korenčkova juha, 

svinjski kotlet v 

vrtnarski omaki, 

široki rezanci, zelena 

solata* 

paradižnikova juha z 

amarantom, mesna 

lazanja z mocarelo, 

zelena solata z 

radičem* 

krompirjev golaž s 

hrenovko, čokoladni 

kolaček 

pečenica, dušena kisla 

repa, matevž, 

pomaranča  

 

SŠS: Shema šolskega sadja 

SŠM: Shema šolskega mleka 

 

Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter raznovrstno sadje v sadnem kotičku.  

 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni 

deski v jedilnici ter na spletni strani šole pod rubriko Splošno o prehrani. 

 
*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 

28. 11. 2022 

 

Torek 

29. 11. 2022 

Sreda 

30. 11. 2022 

Četrtek 

1. 12. 2022 

Petek 

2. 12. 2022 

Zajtrk mleko, polnozrnat 

kruh, medeni namaz 

čaj, graham kruh, 

zeliščni namaz 

bio kislo mleko*, 

mlečna banana 

čaj, bombetka s sirom 

in paradižnikom 

čaj, ovsen kruh, pusta 

puranja šunka 

Dopoldanska malica čaj, sirova štručka bela žitna kava, 

mlečna pletenka z 

rozinami 

čaj, domači kruh iz 

krušne peči, bio 

maslo*, domača 

marmelada 

mlečni riž, kakavov 

posip 

 
SŠS: jabolko 

jogurt, sveže sadje 

(borovnice, banane), 

zeliščna štručka 

Kosilo segedin golaž, 

polenta, melona 

mesne kroglice z 

ješprenovo kašo* v 

paradižnikovi omaki, 

pire krompir, radič v 

solati z motovilcem 

bograč, tiramisu cvetačna juha, 

piščanec po dunajsko, 

rizi bizi, zelena 

solata/rdeča pesa v 

solati 

juha z zakuho, 

primorski fuži s 

kraško panceto, 

zelena solata s 

korenčkom 

 

SŠS: Shema šolskega sadja 

 

Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter raznovrstno sadje v sadnem kotičku.  

 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni 

deski v jedilnici ter na spletni strani šole pod rubriko Splošno o prehrani. 

 
*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. 

 

 

 


