
                                                                                    FEBRUAR 2022 
 

 

   
1. TEDEN: 31. 1. - 4. 2. 2022 

 PONEDELJEK 

31. 1. 2022 

TOREK 

1. 2. 2022 

SREDA 

2. 2. 2021 

ČETRTEK 

3. 2. 2022 

PETEK 

4. 2. 2022 

ZAJTRK 
Temni kruh, čokoladni 

namaz, čaj. 

Ovseni kruh, bio maslo*, 

marmelada, bela kava. 

Kruh s semeni, skutni 

namaz, otroški čaj. 

Polbeli kruh, piščančji 

namaz, sadni čaj. 

Mlečna štručka, kakav. 

MALICA 

Sirova štručka, sadni 

čaj z limono, jabolko, 

pasterizirano 

nehomogenizirano mleko 

(ŠSM). 

Turist kruh, piščančja 

prsa v ovitku, kakav, 

jabolko 

sveža paprika (ŠSZ). 

 

Temni kruh, domač 

ribji namaz, sadni čaj, 

jabolko. 

 

Mlečni zdrob, kakavov 

posip z mletimi lešniki, 

banana. 
 

Hot dog, sadni čaj, 

kaki (ŠSS). 

 

 

KOSILO 

Zelenjavna juha, 

ocvrti piščančji zrezek, 

rizi - bizi, jogurtov 

preliv, 

zelena solata. 

Cvetačna kremna juha, 

makaronovo meso, 

mešana solata, domač 

marmorni kolač. 

Zimska enolončnica z 

ajdovo kašo, 

ješprenjem in 

zelenjavo, palačinke z 

marmelado. 

Minjon juha, puranji 

trakci v vrtnarski 

omaki, bulgur, kitajsko 

zelje v solati. 

Kremna zelenjavna juha 

z zakuho, pečen file 

osliča, slan krompir, 

rdeči radič v solati z 

naribano jajčko,. 

POPOLD. 

MALICA 

Rezina ananasa, grisini. Polnozrnati keksi, sok Rogljiček, mleko. Domač sadni biskvit, 

sok. 

Domač puding. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in 

zelenjave v šolah. ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. Krepko označena 
živila-lokalni dobavitelji 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. 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. 
Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.   
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2.TEDEN: 7. 2. - 11. 2. 2022 

 PONEDELJEK 

7. 2. 2022 

TOREK 

8. 2. 2022 

SREDA 

9. 2. 2022 

ČETRTEK 

10. 2. 2022 

PETEK 

11. 2. 2022 

ZAJTRK 

POUKA 

PROST 

DAN 

 
 

SLOVENSKI

KULTURNI 

PRAZNIK 

 

Koruzni kruh, mocarela, 

sveža paprika, sadni čaj. 

Rogljič, kakav. Polenta*, mleko. 

MALICA 

Banana štručka, sadni 

jogurt z več sadja, 

mandarina (ŠSS). 

 

Kmečki domač rženi kruh iz 

krušne peči, piščančja 

pašteta brez aditivov in 

konzervansov, sadni čaj, 

jabolko, 

naribano korenje (ŠSZ). 

Polbeli kruh, 

marmelada, kisla 

smetana, bela kava,  

jabolko. 

KOSILO 

Pečene piščančje krače, 

mlinci, bio ajdova kaša*, 

zelena solata s fižolo. 

Ješprenova enolončnica 

brez mesa, domač čokoladni 

biskvit s kislo smetano. 

Zdrobova juha, 

dušena govedina v 

zelenjavni omaki, 

pire krompir, zeljna 

solata s koruzo. 

 

POPOLD. 

MALICA 

Sadno-žitna rezina. Skuta s podloženim sadjem.  Grisini palčke s 

sezamom, jabolko. 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja 

sadja in zelenjave v šolah. ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah.  

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. .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. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo 

od specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.   
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3. TEDEN: 14. 2. - 18. 2. 2022 
 PONEDELJEK 

14. 2. 2022 

TOREK 

15. 2. 2022 

SREDA 

16. 2. 2022 

ČETRTEK 

17. 2. 2022 

PETEK 

18. 2. 2022 

ZAJTRK 

Črni kruh, mocarela, 

žitna kava. 

Makovka, kakav. Skutin kolač, čaj. Rogljiček, bela kava. Domač črni kruh, 

piščančja klobasa, 

kisla paprika, otroški 

čaj. 

MALICA 

Koruzni kosmiči, mleko, 

banana. 

Kmečki kolač, piščančja  

klobasa, kisle kumarice, 

lipov čaj, jabolko, 

sveža paprika(ŠSZ). 

 

 

Štručka z zeliščnim 

maslom, sadni čaj, 

mandarina (ŠSS).  

 

 

Ovseni kruh, domač 

skutni namaz, nariban 

korenček, planinski čaj, 

jabolko. 

Koruzna žemlja, LCA 

jogurt, 

jabolko, 

suho sadje (ŠSS). 

 

KOSILO 

Telečji paprikaš, 

tri barvne testenine, 

zeljna solata z lečo, 

ananas. 

 

Pasulj s prekajenim 

mesom, domač črni kruh, 

domač jabolčni zavitek, 

sok. 

Bistra juha z zakuho, 

piščančji dunajski 

zrezek, riž, jogurtov 

preliv, zelena solata s 

koruzo. 

Goveji golaž, kruhov 

cmok, mešana solata, 

domače jogurtovo 

pecivo. 

Porova juha, naravno 

pečen puranji zrezek, 

pražen krompir, ajdova 

kaša*, bio rdeča pesa* 

v solati. 

POPOLD. 

MALICA 

Keksi iz polnozrnate in 

pirine moke. 

Višnjev navihanček. Raznovrstno sadje. Presta. Koruzni krispy, kruhek, 

mandarina. 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja 

sadja in zelenjave v šolah. ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. V jedeh, 

kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo.  

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. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od specialista pediatra Pridružujemo si pravico do spremembe 

jedilnika.   
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4.TEDEN: 21.2.-25.2.2022 

 PONEDELJEK 

21. 2. 20222 

TOREK 

22. 2. 2022 

 

SREDA 

23. 32 2022 

ČETRTEK 

24. 2. 2022 

PETEK 

25. 2. 2022 

ZAJTRK 
Koruzni* zdrob na mleku 

s čokoladnim posipom. 

Pirin kruh, umešana jajčka, 

planinski čaj 

Čajni rogljiček, kakav Čokolino s 30% manj 

sladkorja, z dodanimi 

vitamini, mleko 

Koruzni kruh, 

različni namazi, 

sadni čaj 

MALICA 

Grahamov / polbeli kruh, 

sirove palčke, sadni čaj, 

jabolko, rdeče redkvice 

(ŠSZ).  

 

Rženi mešani kruh iz 

krušne peči,  

kuhan pršut,  

kisle 

kumarice,  

planinski čaj,  

kivi (ŠSS). 

 

Orehova kvašena blazinica, 

lipov čaj, jabolko 

pasterizirano 

nehomogenizirano mleko (ŠSM) 

 

Mlečni kruh, tamar 

namaz z zelišči,  

kakav, 

hruška (ŠSS). 

 

Mlečni riž na mleku, 

kakavov posip z 

mletimi lešniki, 

banana. 

KOSILO 

Bučna kremna juha z 

zlatimi kroglicami, 

puranji zrezek v gobovi 

omaki, pire krompir, 

zelena solata. 

Krompirjeva enolončnica 

brez mesa, carski 

praženec, domač jabolčni 

kompot s suhimi slivami.  

Kostna juha z zvezdicami, 

pečena svinjska riba, riž z 

zelenjavo, zelena solata s 

korenjem.  

Špageti, bolonjska 

omaka, riban sir, bio* 

rdeča pesa* v solati, 

domač puding. 

Pečenica, fižol, 

dušena kisla repa, 

domače jogurtovo 

pecivo s sadjem. 

POPOLD. 

MALICA 

Domač kompot, temna 

žemljica. 

Domač puding. Koruzna žemljica, sadje. Domač skutin kolač.  Grisini, jabolko 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici. ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja 

sadja in zelenjave v šolah. ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah.  

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. 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. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo 

od specialista pediatra . Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika.  
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28. 2. do 4.3. 2022 ZIMSKE POČITNICE:  

Juhuhu zimske počitnice so že tu! 

Čakajo nas prosti dnevi. Vsak dan naj bo napolnjen s smehom, sproščenostjo, 

branjem dobrih knjig in novimi izzivi.  

 

 

 


