
 

                                                                                                              
 
 ponedeljek 

3. 2. 2020 

torek 

4. 2. 2020 

 

sreda 

5. 2. 2020 

četrtek 

6. 2. 2020 

petek 

7. 2. 2020 

 

zajtrk 

 

 štručka s sirom, 

žitna kava, banana 

 

  mlečna prosena     

kaša  s suhimi 

slivami 

rženi kruh, kuhano 

jajce, pusta šunka, 

sveža paprika, sadni 

čaj 

 

mlečni močnik, kaki 

 

polnozrnati kruh, 

maslo, med, sadni 

čaj 

 

 

 

 

 

 

šolska malica 

 

 

 

 

špageti milanez, 

pesa 

 

malico predlagal 

5.a 

 
 

 

 

mlečna pletena 

štručka, sadni čaj z 

limono 

 

   ŠS: mleko 

 

 

 domači kruh, 
    ribji namaz 

    

 
ŠS: mandarine 

 

 

  

mlečna prosena kaša, 

čokoladni /cimetov 

posip, banana, kruh 

.  

 

 

 

sadni smoothie – 

okus pomaranče, 

 ciabatta 

 

 

 

kosilo 

 

  jota z mesom, 

domači kruh 
čokoladni kvašeni 

zavitek  

 

goveja juha z ribano 

kašo, kuhana 

govedina, pire 

krompir, sladko zelje 

 

minjon juha, 

testenine s tunino 

omako in zelenjavo, 

zelena solata 

 

kostna juha z zakuho, 

svinjska pečenka, 

pražen krompir , 

kitajsko zelje 

 

 

kisla repa, slan 

krompir v kosih, 

klobasica za 

pečenje  

 

 

druga malica 

 

čokoladni kvašeni 

zavitek, čaj 

 

čokoladni puding, 

jabolko 

 

kruh, sirni namaz, 

čaj z limono 

 

pšenični mešani kruh, 

pašteta, kisla kumara, 

napitek 

 

polnozrnati kruh, 

posebna salama, 

rezina sira, napitek 

 

 

  ŠS: šolska shema sadja, zelenjave in mleka 
   Otroci 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. Tabela z označenimi alergeni je priložena oglasni deski. 
   Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



                                                                                                                     
 
 

 ponedeljek 

10. 2. 2020 

 

torek 

11. 2. 2020 

sreda 

12. 2. 2020 

četrtek 

13. 2. 2020 

petek 

14. 2. 2020 

 

 

zajtrk 

polbeli kruh, liptovski 

namaz, zelena 

paprika, otroški čaj 

 

polbeli kruh, tuna, 

olive, kamilični čaj 

 

mlečni riž *, 

čokoladni/cimetov 

posip, orehi 

 

ajdov kruh z orehi, 

sladka skuta*, 
brusnice, lipov čaj 

 

ržen kruh, margarina, 

marmelada, žitna kava 

 

 

 

 

      šolska  malica 

 

 

piščančji hamburger z 

omako (ločena 

majoneza in kečap) in 

solato, sadni čaj z 

limono 

 

malico predlagal 5.d 

 

 

 

kisla juha s krompirjem 

in svinjskim mesom, 

kruh 

  

 

sendvič (bela 

žemljica, posebna 

salama, sir, 

kumarica), čokoladno 

mleko, banana 
 

 

 

rženi ali pšenični črni 

kruh, kajmak,  

kamilični čaj z limono 

       
     ŠS: paprika  

 

 

pšenični beli kruh, 

jajčni namaz, sadni čaj 

z limono 

 

 

ŠS: kefir 

 

 

                

               kosilo 

     kremna juha s 

pastinakom, zeljne 

krpice s piščančjim 

mesom 

 

 piščančji zrezki v 

porovi omaki, njoki, 

rdeča pesa 

 

čisto juha, goveji 

stroganov*, riž, radič v 

solati 

dušeno kislo zelje s 

krompirjem v kosih in 

praženo ajdovo kašo, 

svinjska pečenka 

 

bučkina  juha, aljaški 

polak – file, maslen 

krompir, kumarična 

solata 

 

druga malica 

 

tekoč navadni jogurt*, 

polbeli kruh 

 

pšenični črni  kruh, 

pašteta, kisla kumara, 

napitek 

 

marmeladni krof, 

napitek 

 

pšenični polbeli kruh, 

posebna salama, rezina 

sira, napitek 

 

polbeli kruh, klobasni 

namaz, sveža paprika, 

napitek 
 

 

  ŠS: šolska shema sadja, zelenjave in mleka 
   Otroci 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. Tabela z označenimi alergeni je priložena oglasni deski. 
   Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 



                                                                                                                         
 

 ponedeljek 

17. 2. 2020 

 

torek 

18. 2. 2020 

sreda 

19. 2. 2020 

četrtek 

20. 2. 2020 

petek 

21. 2. 2020 

 

 

zajtrk 

 

pirina  bombetka, 
maslo, bela kava, suhe 

brusnice 

 

carski praženec, otroški 

čaj z limono 

 

kuhano jajce, sir, koruzna 

štručka, kamilični čaj z 

limono 

 

 

topli sendvič, otroški 

čaj z medom 

 

 

koruzni žganci, mleko 

 

 

 

šolska malica 

 

 

koruzni/pšenični 

mešani kruh, maslo, 

domači med, 
nesladkan čaj 

 

ŠS: mleko 

 

 

domač črni kruh  z 

zaseko, meso iz tunke, 

kisla kumara, čaj 

 

malico predlagali  uč.       

SPHL 

domač skutni namaz, 

pšenični črni kruh, sveža 

paprika, čaj ali bela kava 

           
             ŠS: kaki 

 

 

piščančji medaljončki, 

dodatki, črna žemljica, 

sadni čaj 

 

 

malico predlagal 5.b 

 

 

 

 

marmeladni krof, 

kakav, banana 

 

 

 

kosilo 

 

pire krompir, špinača, 

naravno pečen piščančji 

burger, sadež 

 

cvetačna juha s kvinojo, 

špageti milanez, šopska 

solata 

  

kostna juha z zakuho, rizi 

–bizi, piščančji zrezek po 

dunajsko, mešana zelena 

solata 

gobova  juha, 
testeninsko-zelenjavni 

narastek s smetano in 

sirom, zelena solata z 

lečo 
 

 

čufti v paradižnikovi 

omaki, pire krompir, 

domači puding 

 

 

druga malica 

 

 

temna žemljica, zdenka 

sir, napitek 

 

 

 

 

 polnozrnata štručka 

liptovski namaz, 

napitek  

 

 

črna žemljica, piščančja 

prsa, kumare, napitek 

 

 

kruh, kisla smetana, 

džem, čaj 

 

 

mini biga s posipom, 

napitek 

    

  ŠS: šolska shema sadja, zelenjave in mleka 
   Otroci 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. Tabela z označenimi alergeni je priložena oglasni deski. 
   Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 


