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1. TEDEN (30. 9. 2019-4. 10. 2019) 

 PONEDELJEK 
30. 9. 2019 

TOREK 
1. 10. 2019 

SREDA 
2. 10. 2019 

ČETRTEK 
3. 10. 2019 

PETEK 
4. 10. 2019 

ZAJTRK Bombetka s 

sezamovim posipom, 

kakav 

Ovseni kruh,  

skutni namaz,  

paprika,  

kamilični čaj 

Čajni rogljiček,  

mleko  

Polbeli kruh, pašteta, 

kisla kumarica, čaj 

Prosena kaša na 

mleku, rozine 

MALICA Črni/polbeli kruh, 

domač tunin namaz, 

ribani korenček, 

planinski čaj,  

jabolko 

Makova bombetka, 

kakav,  

bio jabolko*  

Domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

domača marmelada, 

margarina z omega-3-

maščobnimi kislinami,  

kamilični čaj, sliva 

 

Ajdov/polbeli kruh,  

skutka s podloženim 

sadjem, 

hruška 

(ŠSZ) 

 

Koruzni kruh z manj soli 

in brez aditivov/ 

beli kruh z manj soli in 

brez aditivov,  

šunka,  

rdeča paprika,  

sadni čaj,  

jabolko 

KOSILO Juha iz brokolija in 

zelene, 

 riž s teletino in z 

zelenjavo,  

zelena solata, sliva  

Puranji trakci v naravni 

omaki, testenine,  

vitaminska solata 

Krompirjeva 

enolončnica s kranjsko 

klobaso,  

jogurtov biskvit s 

sadjem 

Kostna juha z rezanci, 

popečen piščančji 

zrezek v 

grahovi omaki,  

pire krompir,  

rdeča pesa v solati 

Špageti po bolonjsko, 

zelena solata, 

sladoled 

(kosilo po izboru  

5. a-razreda) 

POPOLD. 
MALICA 

Skuta s podloženim 

sadjem, rezina kruha 

Rogljič z lešnikovo 

kremo, mleko 

Polnozrnati kruhki 

crispy,  

kompot 

Makova bombetka, 

čaj 

Bio jogurt*,  

koščki sadja 

                      
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 
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2 TEDEN (7. 10. 2019-11. 10. 2019) 

 PONEDELJEK 
7. 10. 2019 

TOREK 
8. 10. 2019 

SREDA 
9. 10. 2019 

ČETRTEK 
10. 10. 2019 

PETEK 
11. 10. 2019 

ZAJTRK 
 
 

Makova pletenka,  

bela kava 

Mlečni močnik, 

čokoladni posip 

Orehov rogljiček,  

sadni čaj  

Koruzni kruh,  

poltrdi sir,  

paprika, olive,  

planinski čaj 

Ovseni kruh,  

zelenjavni namaz, 

kamilični čaj 

MALICA Domači mešani 

koruzni kruh iz krušne 

peči,  

štajerski namaz,  

eko korenček*, 

zelena (ŠSZ),  

sadni čaj, hruška  

  

Štručka z zeliščnim 

maslom,  

planinski čaj, jabolko  
 

bio mleko* 

(ŠM) 

 

Mlečni riž z domačim 

mlekom, cimetov/ 

kakavov posip, 

banana 

Bio črni kruh*,  

maslo,  

domači med, čaj, 

jabolko 

 

 

Polnozrnati/beli 

francoski kruh,  

 domač   

navadni jogurt, koščki 

sadja 

 

lešniki (ŠSZ)  

 
KOSILO 

 
 

Piščančji ragu,  

polenta,  

rdeča pesa v solati,  

jabolko 

 

Pašta fižol brez mesa,  

marmorni kolač 

Pleskavica,  

pražen krompir,  

solatni bife  

(paradižnikova solata s 

porom in kumaricami,   

zelena solata,  

bučke v solati s papriko in 

koruzo) 

Zelenjavna 

kremna juha, 

popečen puranji 

zrezek,  

 rizi bizi,  

jogurtov preliv, 

zelena solata 

Paradižnikova juha  

z rižem,  

paniran file osliča,  

krompirjeva solata s 

kumaricami, 

grozdje 

POPOL. 
MALICA 

Žitna rezina s sadjem, 

čaj 

Smoothie,  

rezina kruha 

Banana,  

grozdje, koščki kruha 

Čajni keksi,  

mleko 

Buhtelj z marmelado,  

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 
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3. TEDEN (14. 10. 2019-18. 10. 2019) 

 PONEDELJEK 
14. 10. 2019 

TOREK 
15. 10. 2019 

 

SREDA 
16. 10. 2019 

ČETRTEK 
17. 10. 2019 

PETEK 
18. 10. 2019 

ZAJTRK Polbeli kruh,  

umešano jajce,  

kisla kumarica, čaj 

Polenta, mleko Črni kruh, hrenovka, 

ajvar, čaj 

Turist kruh,  

tunin namaz, 

paradižnik, šipkov čaj 

Cornflakes,  

mleko 

MALICA Sirova štručka,  

kakav, 

bio jabolko* 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

pašteta brez 

konzervansov in brez 

aditivov,  

kisla kumarica, 

planinski čaj, jabolko 

Mlečni zdrob z bio 

zdrobom in 

bio proseno kašo*,  

suhe slive,  

čokoladni posip, 

banana 

 

 

Polbeli kruh,  

zelenjavni namaz, 

 čaj,  

hruška (ŠSZ) 

 

Grahamov/ 

polbeli kruh,  

testenine s koščki tune, 

paradižnikom, papriko 

in koruzo,  

jabolčni juice 

 

 

KOSILO Goveja juha z  

ribano kašo,  

kuhana govedina,  

krompir v kosu,  

sladko zelje 

Zelenjavna 

enolončnica s 

stročnicami in z žličniki 

brez mesa, praženec, 

kompot 

 

Pečen piščanec, 

dušen riž,  

jogurtov preliv, 

zelena solata 

 

Makaronovo  meso,  

zelena solata s koruzo, 

melona 

 

Brokolijeva kremna 

juha,  

popečen puranji file v 

naravni omaki,  

koruzni svaljki,  

zeljna solata 

POPOLD. 
MALICA 

Sadje,  

kruh  

Kvašeni rogljiček,  

bio jogurt* 

Makova štručka,  

čaj 

Navihanček z 

mareličnim nadevom, 

čaj 

Banana,  

oreščki 

 
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 
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4. TEDEN (21. 10. 2019–25. 10. 2019) 

 PONEDELJEK 
21. 10. 2019 

TOREK 
22. 10. 2019 

SREDA 
23. 10. 2019 

ČETRTEK 
24. 10. 2019 

PETEK 
25. 10. 2019 

ZAJTRK 
 
 

Ajdov kruh, margarina 

z omega-3 

maščobnimi kislinami, 

marmelada, mleko 

Turist kruh, piščančje 

prsi v ovitku, 

paradižnik, sadni čaj 

Mlečni močnik z 

dodatkom 

polnovredne moke, 

čokoladni posip 

Pariški kruh,  

mlečni namaz, 

paprika,  

kakav 

Sirova štručka,  

čaj 

MALICA Turist kruh, poltrdi sir, 

olive, paradižnik, 

kamilični čaj,  

jabolko (ŠSZ) 

  

Koruzni kosmiči brez 

dodanega sladkorja,  

bio mleko*,  

rozine, lešniki, banana 

Ajdov kruh z 

orehi/polbeli kruh,  

bio kefir breskev*/ 

navadni bio kefir*,  

jabolko 

Hot dog z eko govejo 

hrenovko*, gorčica, 

domač jabolčni juice, 

hruška 

(malica po izboru  

5. a-razreda)  

Bio črni kruh*/ 

polbeli kruh,  

čokoladni namaz, čaj, 

jabolko 

 

Pasterizirano 

nehomogenizirano 

mleko 

(ŠM) 

KOSILO 
 

 

Ohrovtova 

enolončnica s 

puranjim mesom,  

slivovi cmoki 

Čufti,  

pire krompir,  

zelena solata z 

radičem, 

čokoladna rezina 

 

Goveji golaž z bio 

govedino*,  

polenta,  

zelena solata, 

mandarina 

Porova juha,  

dušen riž s piščančjim 

mesom in z zelenjavo,  

solatni bife  

(rdeča pesa v solati,  

zeljna solata,  

solata iz stročnic) 

Bistra juha z zakuho,  

ribji polpet,  

krompir v kosih, blitva, 

hruška 

POPOLD. 
MALICA 

Smoothie,  

koruzna bombeta 

Hruška, ananas,  

kruh 

Keksi iz polnozrnate 

moke,  

mleko 

Kvašeni makov 

zavitek,  

čaj 

Domači jogurt,  

suho sadje 

 
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 


