
JEDILNIK ŠOLSKIH OTROK 
 

 
 

2. 12. 2019 - 6. 12. 2019 
 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
Carski praženec (1,2,3) 
Čaj, voda 

Kislo zelje (1) 
Matevž (3) 
Pečenica 
Sadje 
Čaj, voda 

TOREK 
Polnozrnat pirin zdrob (1,3) 
Sadje 
Čaj, voda 

Makaronovo meso (1) 
Solata 
Sadje 
Čaj, voda 

SREDA 
Štručka s šunko (1,3) 
Kakav (1,3,8) 

Zelenjavna juha (1) 
Pečen piščančji zrezek 
Krompir 
Solata 
Čaj, voda 

ČETRTEK 
Sadni jogurt (3) 
Kifelj (1,3) 
Čaj, voda 

Juha (1) 
Rižota s svinjino  
Solata 
Čaj, voda 

PETEK 
Polnozrnati kruh (1,3) 
Tunin namaz (2,3,4) 
Čaj, voda 

Ričet (1) 
Parkelj (1,2,3) 
Solata 
Čaj, voda 

 
 
 
*V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
**Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 
povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi 
v oklepaju. 
*** V šoli je učencem vedno na voljo voda za pitje.  

 

 

 

 



JEDILNIK PREDŠOLSKIH 
OTROK 

2. 12. 2019 - 6. 12. 2019 

 

 

 

 ZAJTRK KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 
Carski praženec (1,2,3) 
Čaj, mleko (3) 

Kislo zelje (1) 
Matevž (3) 
Pečenica 
Sadje 
Čaj, voda 

Grisini palčke (1) 
Čaj  

TOREK 

Polnozrnat pirin zdrob 
(1,3) 
Sadje 
Čaj, mleko (3) 

Makaronovo meso (1) 
Solata 
Sadje 
Čaj, voda 

Rogljiček (1) 
Čaj 

SREDA 
Štručka s šunko (1,3) 
Kakav (1,3,8) 

Zelenjavna juha (1) 
Pečen piščančji zrezek 
Krompir 
Solata 
Čaj, voda 

Banane 
Čaj  

ČETRTEK 
Sadni jogurt (3) 
Kifelj (1,3) 
Čaj, mleko (3) 

Juha (1) 
Rižota s svinjino  
Solata 
Čaj, voda 

Piškoti (1,3) 
Čaj 

PETEK 
Polnozrnati kruh (1,3) 
Tunin namaz (2,3,4) 
Čaj, mleko (3) 

Ričet (1) 
Parkelj (1,2,3) 
Solata 
Čaj, voda 

Sadje 
Čaj 

 
DOPOLDANSKA MALICA: SADJE 
1. V primeru dietne prehrane (brez pšenice in jajčnega beljaka) je poskrbljeno za ustrezne zamenjave živil, ki 

navedene alergene vsebujejo. Vsa ostala živila, ki ne vsebujejo omenjenih alergenov, dobi otrok pri obroku.  
2. V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
3. Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 

povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi v 
oklepaju. 

4. V vrtcu sta otrokom vedno na voljo nesladkan čaj in voda. 
 
 

 

 

 

 

 

 



JEDILNIK ŠOLSKIH OTROK 
 

 
 

9. 12. 2019 - 18. 12. 2019 
 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
ABC sirni namaz (3) 
Koruzni kruh (1,3) 
Čaj, voda 

Zelenjavna juha (1) 
Pečen piščanec 
Milnci (1) 
Solata 
Čaj, voda 

TOREK 

Polnozrnati kruh (1,3) 
Salama 
Sir (3) 
Paradižnik 
Čaj, voda 

Jota z repo (1) 
Skutin biskvit (1,2,3) 
Čaj, voda 

SREDA 
Mesno zelenjavni namaz (1,2,3) 
Beli kruh (1) 
Čaj, voda 

Cvetačna kremna juha (1,3) 
Lazanja (1,2,3) 
Solata 
Čaj, voda 

ČETRTEK 
Mlečni riž (3) 
Sadje 
Čaj, voda 

Golaž (1) 
Polenta 
Solata 
Čaj, voda  

PETEK 
Burek (1,3) 
Kompot  

Ribji file (4) 
Krompir 
Omaka iz blitve (1) 
Solata  
Čaj, voda  

 
 
 
*V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
**Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 
povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi 
v oklepaju. 
*** V šoli je učencem vedno na voljo voda za pitje.  

 

 



JEDILNIK PREDŠOLSKIH 
OTROK 

9. 12. 2019 - 18. 12. 2019 

 

 

 

 ZAJTRK KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 
ABC sirni namaz (3) 
Koruzni kruh (1,3) 
Čaj, mleko (3) 

Zelenjavna juha (1) 
Pečen piščanec 
Milnci (1) 
Solata 
Čaj, voda 

Sadje  
Čaj, voda 

TOREK 

Polnozrnati kruh (1,3) 
Salama 
Sir (3) 
Paradižnik 
Čaj, mleko (3) 

Jota z repo (1) 
Skutin biskvit (1,2,3) 
Čaj, voda 

Riževi vaflji  
Čaj, voda  

SREDA 

Mesno zelenjavni namaz 
(1,2,3) 
Beli kruh (1) 
Čaj, mleko (3) 

Cvetačna kremna juha (1,3) 
Lazanja (1,2,3) 
Solata 
Čaj, voda 

Zelenjavni krožnik 
Čaj, voda  

ČETRTEK 
Mlečni riž (3) 
Sadje 
Čaj, mleko (3) 

Golaž (1) 
Polenta 
Solata 
Čaj, voda  

Temna štručka 
(1,3) 
Čaj, voda 

PETEK 
Burek (1,3) 
Kompot  

Ribji file (4) 
Krompir 
Omaka iz blitve (1) 
Solata  
Čaj, voda  

Sadje 
Čaj, voda  

 
DOPOLDANSKA MALICA: SADJE 
1. V primeru dietne prehrane (brez pšenice in jajčnega beljaka) je poskrbljeno za ustrezne zamenjave živil, ki 

navedene alergene vsebujejo. Vsa ostala živila, ki ne vsebujejo omenjenih alergenov, dobi otrok pri obroku.  
2. V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
3. Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 

povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi v 
oklepaju. 

4. V vrtcu sta otrokom vedno na voljo nesladkan čaj in voda. 
 
 

 

 

 

 

 

 



JEDILNIK ŠOLSKIH OTROK 
 

 
 

16. 12. 2019 – 20. 12. 2019 
 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 
Hrenovka (1) 
Temna hot dog štručka (1,3) 
Čaj, voda  

Piščanec v smetanovi omaki (1,3) 
Pire krompir (3) 
Solata 
Čaj, voda  

TOREK 

Rženi kruh (1,3) 
Kisla smetana (3) 
Marmelada 
Čaj, voda 

Zelenjavna juha (1) 
Mesni polpeti (1,2,3) 
Riž (3) 
Solata 
Čaj, voda 

SREDA 
Polnozrnati kruh (1,3) 
Domač čokoladni namaz (3,8) 
Čaj, voda 

Goveji golaž (1) 
Kus kus (1) 
Rdeča pesa 
Čaj, voda 

ČETRTEK 
Prosena kaša na mleku (1,3) 
Sadje 
Čaj, voda 

Polnjena paprika (1,2,3) 
Krompir 
Sadje 
Čaj, voda 

PETEK 
Buhtelj (1,2,3) 
Mleko (3)  

Testenine s fižolom (1) 
Sladica (1,2,3,8) 
Čaj, voda  

 
 
 
*V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
**Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 
povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi 
v oklepaju. 
*** V šoli je učencem vedno na voljo voda za pitje.  

 

 

 

 



JEDILNIK PREDŠOLSKIH 
OTROK 

16. 12. 2019 - 20. 12. 2019 

 

 

 

 ZAJTRK KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 

Hrenovka (1) 
Temna hot dog štručka 
(1,3) 
Čaj, mleko (3) 

Piščanec v smetanovi 
omaki (1,3) 
Pire krompir (3) 
Solata 
Čaj, voda  

Zelenjavni krožnik 
Čaj, voda 

TOREK 

Rženi kruh (1,3) 
Kisla smetana (3) 
Marmelada 
Čaj, mleko (3) 

Zelenjavna juha (1) 
Mesni polpeti (1,2,3) 
Riž (3) 
Solata 
Čaj, voda 

Sadje 
Čaj, voda 

SREDA 

Polnozrnati kruh (1,3) 
Domač čokoladni namaz 
(3,8) 
Čaj, mleko (3) 

Goveji golaž (1) 
Kus kus (1) 
Rdeča pesa 
Čaj, voda 

Sadni jogurt (3) 
Čaj, voda 

ČETRTEK 

Prosena kaša na mleku 
(1,3) 
Sadje 
Čaj, mleko (3) 

Polnjena paprika (1,2,3) 
Krompir 
Sadje 
Čaj, voda 

Grisini (1) 
Sadje 
Čaj, voda 

PETEK 
Buhtelj (1,2,3) 
Mleko (3)  

Testenine s fižolom (1) 
Sladica (1,2,3,8) 
Čaj, voda  

Zelenjavni krožnik 
Čaj, voda 

 
DOPOLDANSKA MALICA: SADJE 
1. V primeru dietne prehrane (brez pšenice in jajčnega beljaka) je poskrbljeno za ustrezne zamenjave živil, ki 

navedene alergene vsebujejo. Vsa ostala živila, ki ne vsebujejo omenjenih alergenov, dobi otrok pri obroku.  
2. V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
3. Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 

povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi v 
oklepaju. 

4. V vrtcu sta otrokom vedno na voljo nesladkan čaj in voda. 
 
 

 

 

 

 

 

 



JEDILNIK ŠOLSKIH OTROK 
 

 
 

23. 12. 2019 - 27. 12. 2019 
 

 MALICA KOSILO 

PONEDELJEK 

Beli kruh (1,3) 
Tunin namaz (1,2,3) 
Paprika 
Čaj, voda 

Špageti v mesni omaki (1,3) 
Solata 
Čaj, voda 

TOREK 

Jajčna jed (1,2) 
Kumarice 
Temni kruh (1,3) 
Čaj, voda  

Zelenjavna enolončnica (1) 
Cmoki (1,3) 
Čaj, voda 

SREDA PRAZNIK 

ČETRTEK PRAZNIK 

PETEK NOVOLETNE POČITNICE 

 
 
 
*V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
**Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 
povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi 
v oklepaju. 
*** V šoli je učencem vedno na voljo voda za pitje.  

 

 

 

 



JEDILNIK PREDŠOLSKIH 
OTROK 

23. 12. 2019 - 27. 12. 2019 

 

 

 

 ZAJTRK KOSILO POP. MALICA 

PONEDELJEK 

Beli kruh (1,3) 
Tunin namaz (1,2,3) 
Paprika 
Čaj, mleko (3) 

Špageti v mesni omaki (1,3) 
Solata 
Čaj, voda 

Sadje  
Čaj, voda 

TOREK 

Jajčna jed (1,2) 
Kumarice 
Temni kruh (1,3) 
Čaj, mleko (3) 

Zelenjavna enolončnica (1) 
Cmoki (1,3) 
Čaj, voda 

Koruzna štručka 
(1,3) 
Čaj, voda  

SREDA PRAZNIK 

ČETRTEK PRAZNIK 

PETEK NOVOLETNE POČITNICE 

 
DOPOLDANSKA MALICA: SADJE 
1. V primeru dietne prehrane (brez pšenice in jajčnega beljaka) je poskrbljeno za ustrezne zamenjave živil, ki 

navedene alergene vsebujejo. Vsa ostala živila, ki ne vsebujejo omenjenih alergenov, dobi otrok pri obroku.  
2. V primeru težav z dobavo živil si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.  
3. Alergeni: Skladno z Uredbo EU (Št. 1169/2011), se morajo v obratih javne prehrane označevati vse snovi, ki lahko 

povzročajo alergije ali preobčutljivosti (tako imenovani alergeni). Alergeni so označeni na jedilniku poleg  živila/jedi v 
oklepaju. 

4. V vrtcu sta otrokom vedno na voljo nesladkan čaj in voda. 
 
 

 

 

 

 


