
 

              JEDILNIK MAREC 2017 
   

6.3. – 10.3.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
6.3. 

 

Mlečni riž  
Kakavov/cimetov posip 

Jabolko (Sadjarstvo Vrecl) 
 

Makaronovo meso z govedino 
Rdeča pesa 

 
TOREK 

7.3. 

 
SŠSZ 

 
Kruh z ovsenimi kosmiči 

Liptovski namaz 
Črna redkev* z bučnim oljem 

Planinski čaj 
 

 
Piščančji paprikaš 

Polenta 
Zelena solata 

 
SREDA 

8.3. 
 

Polnozrnata žemlja 
Suha salama 

Kisle kumarice 
Bezgov čaj  

Pasulj s hrenovko 
Sadna rulada 

Breskov sok (Kmetija Skok) 

 
ČETRTEK 

9.3. 

 
SŠSZ 

 
Črni kruh 

Mesno zelenjavni namaz 
Metin čaj 

Mandarina  

 
Ribji file po tržaško 

Pisani riž 
Zelena solata 

 
PETEK 
10.3. 

 

Ajdova bombetka 
Sadni kefir (Mlekarna Krepko) 

Trakovi svinjine v čebulni omaki 
Pražen krompir 

Zeljna solata 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
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 MAREC 2017  
   

13.3. – 17.3.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
13.3. 

 

Rženi kruh 
Maslo 

Jagodna marmelada (Kmetija Skok) 
Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 

Prežganka z jajcem (Kmetija Krajnc) 
Mesno zelenjavna rižota 3 žita 

Kitajsko zelje v solati 

 
TOREK 
14.3. 

 
SŠSZ 

                JEDILNIK SO IZBRALI UČENCI 
Koruzni kruh 

Pašteta Argeta 
Šipkov čaj 

Suho sadje (FKBV) 

8.B RAZREDA 
Haše omaka 

Njoki 
Zelena solata 

 
SREDA 
15.3. 

 

Graham kruh 
Tunin namaz 

Rezine paprike 
Otroški čaj 

Korenčkova juha 
Pečen piščanec 

Zeljne krpice 
 

 
ČETRTEK 

16.3. 

 
SŠSZ 

 
Polnozrnati rogljiček 

Kakav 
Jabolko (Sadjarstvo Vrecl) 

 
Govedina Stroganov 

Pire krompir 
Rdeča pesa 

 
PETEK 
17.3. 

 

Kruh s semeni 
Piščančje prsi 
Kisle kumarice 
Planinski čaj 

Kremna zelenjavna juha 
Brezmesni kaneloni 

Zelena solata/Zeljna solata za dober 
spomin 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
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 MAREC 2017   

20.3. – 24.3.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
20.3. 

 

Mlečni koruzni zdrob* 
Čokoladni posip 

Pomaranča  

Puranji zrezki v naravni omaki 
Svaljki 

Rdeča pesa 

 
TOREK 
21.3. 

 
SŠSZ 

 
Buhtelj 

Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 
Jabolko (Sadjarstvo Vrecl) 

 

Segedin golaž 
Slan krompir s peteršiljem 

Sadna solata 

 
SREDA 
22.3. 

 

Kruh z ovsenimi kosmiči 
Piščančji namaz 

Rezine paradižnika 
Metin čaj  

Bučna juha 
Ribji file po dunajsko 

Testeninska solata 

 
ČETRTEK 

23.3. 

 
SŠSZ 

 
Graham kruh 

Mlečni namaz z zelišči 
Šipkov čaj 

Kislo zelje* 
 

 
Mesne kroglice v paradižnikovi omaki 

Pire krompir 
Zelena solata 

 
PETEK 
24.3. 

 

Štručka s šunko in sirom 
Sadni smuti 

 

Ohrovtova enolončnica s krompirjem in 
korenjem 

Biskvitno pecivo s sadjem 
Jabolčni sok (FKBV) 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
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 MAREC 2017   

27.2. – 31.3.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
27.3. 

 

Ajdov kruh  
Maslo 
Med  

Planinski čaj 
Jabolko (Sadjarstvo Vrecl) 

Piščančje meso v zelenjavni omaki 
Zdrobov cmok 
Zelena solata 

 
TOREK 
28.3. 

 
            SŠSZ 

 
Makovka  

Bela žitna kava 
Hruška  

 
Brokolijeva juha 

Špageti po milansko 
Rdeča pesa 

 
SREDA 
29.3. 

 

Ovsena štručka  
Rezina sira 
List solate 
Lipov čaj 

Krompirjev golaž po mehiško 
Domači vanilijev puding 

Sadni preliv 

 
ČETRTEK 

30.3. 

 
SŠSZ 

 
Koruzni kosmiči 

Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 
Mandarina  

 

Pečena svinjska ribica 
Pečenkina omaka 

Rizibizi 
Zelena solata 

 

 
PETEK 
31.3. 

 

Črni kruh  
Ribji namaz 

Rezine paprike 
Bezgov čaj 

Kremna špinača 
Pire krompir 
Kuhano jajce 
Grški jogurt 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
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!  
 
 


