
 

              JEDILNIK JANUAR 2017 
   

2.1. – 6.1.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
2.1. 

 

 
                                               NOVO 

 
     LETO 

 
TOREK 

3.1. 

 
SŠSZ 

Rženi kruh 
Maslo 

Nastrgan korenček 
Bela žitna kava 

Jabolko  

Puranji trakci v čebulni omaki 
Krompirjevi svaljki 

Rdeča pesa 

 
SREDA 

4.1. 
 

Musli/koruzni kosmiči 
Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 

Banana  

Pašta fižol brez mesa 
Domači marmorni kolač 

100 % sok rdeče sadje multivitamin 

 
ČETRTEK 

5.1. 

 
SŠSZ 

                JEDILNIK SO IZBRALI UČENCI 
Pica žepek (Pečjak) 

Metin čaj  
Mandarina 

9.A RAZREDA 
Goveji zrezki v omaki  

Kruhova rulada 
Zelena solata 

 
PETEK 

6.1. 
 

Graham kruh 
Mlečni namaz z zelišči 

Rezine paprike 
Hibiskus čaj 

Bučna juha iz oranžne buče 
Ribji file po tržaško 
Testeninska solata 

 
Vsebnost alergenov: gluten: pšenica (G), pira (G1), ječmen (G2), rž (G3), oves (G4), kamut (G5), raki (R), jajca (J), ribe (R1), arašidi (A), soja 
(S), laktoza (L), mleko (M), oreščki (O), zelena (Z), gorčično seme (GS), sezamovo seme (SS), žveplov dioksid in sulfiti (ŽDS), voljčji bob (VB), 
mehkužci (M1).  
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 



              JEDILNIK JANUAR 2017  
   

9.1. – 13.1.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
9.1. 

 

Mlečni riž 
Cimetov/kakavov posip 

Pomaranča  

Pečena svinjska ribica 
Pečenkina omaka 

Ajdova kaša z zelenjavo 
Rdeča pesa 

 
TOREK 
10.1. 

 
SŠSZ 

Mafin  
Šipkov čaj  

Jabolko  

Korenčkova juha 
Špageti po bolonjsko 

Zelena solata 

 
SREDA 
11.1. 

 

Ovseni kruh 
Tunin namaz 

Kisle kumarice 
Bezgov čaj 

Kivi  

Kremna zelenjavna juha s kruhovimi 
kockami 

Palačinke 
100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
ČETRTEK 

12.1. 

 
SŠSZ 

Večzrnati kruh 
Rezine sira 

Planinski čaj 
Orehi  

Piščančji paprikaš s svežo papriko 
Polenta 

Zelen in rdeč radič v solati 

 
PETEK 
13.1. 

 

Koruzna štručka  
Sadni kefir* (Mlekarna Krepko) 

Segedin golaž z govedino 
Kuhan krompir s peteršiljem 

Banana  

 
Vsebnost alergenov: gluten: pšenica (G), pira (G1), ječmen (G2), rž (G3), oves (G4), kamut (G5), raki (R), jajca (J), ribe (R1), arašidi (A), soja 
(S), laktoza (L), mleko (M), oreščki (O), zelena (Z), gorčično seme (GS), sezamovo seme (SS), žveplov dioksid in sulfiti (ŽDS), voljčji bob (VB), 
mehkužci (M1).  
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 

 



              JEDILNIK JANUAR 2017   

16.1. – 20.1.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
16.1. 

 

Ajdov kruh 
Maslo 
Med 

Lipov čaj 
Jabolko  

Piščančji file v smetanovi omaki z zelišči 
Njoki 

Zelena solata s koruzo 

 
TOREK 
17.1. 

 
SŠSZ 

Pletenka 
Kakav 

Kivi  

Cvetačna juha z zlatimi kroglicami 
Makaronovo meso s svinjino (kocke) in  

zelenjavo 
Kitajsko zelje v solati 

 
SREDA 
18.1. 

 

Koruzni kruh 
Mesni namaz 

Kisle kumarice 
Metin čaj 

Klementine  

Kolerabna juha 
Sirovi tortelini z napolitansko omako  

Zelen in rdeč radič v solati 

 
ČETRTEK 

19.1. 

 
SŠSZ 

Mlečni zdrob 
Čokoladni posip 

Hruška  

Pečenka Štefani 
Pire krompir 

Dušena špinača 
 

 
PETEK 
20.1. 

 

Štručka s šunko in sirom 
100 % pomarančni sok 

Govedina Stroganov 
Rizibizi 

Rdeča pesa 

 
Vsebnost alergenov: gluten: pšenica (G), pira (G1), ječmen (G2), rž (G3), oves (G4), kamut (G5), raki (R), jajca (J), ribe (R1), arašidi (A), soja 
(S), laktoza (L), mleko (M), oreščki (O), zelena (Z), gorčično seme (GS), sezamovo seme (SS), žveplov dioksid in sulfiti (ŽDS), voljčji bob (VB), 
mehkužci (M1).  
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 



              JEDILNIK JANUAR 2017   

23.1. – 27.1.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
23.1. 

 

Temna borovničeva palčka (Pečjak) 
Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 

Banana  

Brokolijeva juha  
Brezmesni kanelon 

Francoska solata 
 

 
TOREK 
24.1. 

 
SŠSZ 

Črni kruh 
Pašteta Argeta 

List solate 
Lipov čaj 
Hruška  

Goveji bograč 
Pecivo s pudingom in keksi 
100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
SREDA 
25.1. 

 

Sirova štručka 
Naravni probiotični jogurt 

Rezine ananasa 

Svinjski zrezki v naravni omaki 
Testenine 

Kitajsko zelje v solati 

 
ČETRTEK 

26.1. 

 
SŠSZ 

Kruh s semeni 
Kisla smetana 

Kuhano jajce (Kmetija Krajnc) 
Hibiskus čaj 

Jabolko  

Kisla repa* 
Zabeljen fižol 

Pečenica  
Sadno žitna rezina Frutabela 

 

 
PETEK 
27.1. 

 

Polnozrnata žemlja 
Piščančje prsi 

List solate 
Šipkov čaj 

Česnova juha z zlatimi kroglicami 
Ribji file v koruzni skorji 

Krompir z blitvo 

 
Vsebnost alergenov: gluten: pšenica (G), pira (G1), ječmen (G2), rž (G3), oves (G4), kamut (G5), raki (R), jajca (J), ribe (R1), arašidi (A), soja 
(S), laktoza (L), mleko (M), oreščki (O), zelena (Z), gorčično seme (GS), sezamovo seme (SS), žveplov dioksid in sulfiti (ŽDS), voljčji bob (VB), 
mehkužci (M1).  
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 
 



              JEDILNIK JANUAR 2017   

30.1. – 3.2.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
30.1. 

 

Koruzni kruh 
Mocarela 
Paradižnik 
Otroški čaj 
Pomaranča  

Svinjski trakci v zelenjavni omaki 
Polširoki rezanci 

Kitajsko zelje v solati 

 
TOREK 
31.1. 

 
SŠSZ 

Štručka  
Hrenovka 
Gorčica  

Šipkov čaj 
Jabolko  

Ješprenjeva enolončnica z zelenjavo 
Pecivo Babičina dobrota 

Breskov sok (Kmetija Skok) 

 
SREDA 

1.2. 
 

Kruh z ovsenimi kosmiči 
Ribji namaz 

Rezine paprike 
Metin čaj 

Hruška  

Goveji golaž 
Krompirjevi svaljki 

Zelen in rdeč radič v solati 

 
ČETRTEK 

2.2. 

 
SŠSZ 

Rženi kruh 
Maslo 

Marmelada 
Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 

Kivi  

Pečen piščanec 
Rižota 3 žita z zelenjavo 

Rdeča pesa  
 

 
PETEK 

3.2. 
 

Makovka  
Sadni jogurt* (Mlekarna Krepko) 

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki 
Pire krompir 
Zelena solata  

 

 
Vsebnost alergenov: gluten: pšenica (G), pira (G1), ječmen (G2), rž (G3), oves (G4), kamut (G5), raki (R), jajca (J), ribe (R1), arašidi (A), soja 
(S), laktoza (L), mleko (M), oreščki (O), zelena (Z), gorčično seme (GS), sezamovo seme (SS), žveplov dioksid in sulfiti (ŽDS), voljčji bob (VB), 
mehkužci (M1).  
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 


