
 

              JEDILNIK MAREC 2019 
   

4.3. – 8.3.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
4.3. 

 

Rženi kruh 
Maslo  

Jagodna marmelada (Kmetija Skok) 
Šipkov čaj 

Piščančje meso v smetanovi omaki 
Njoki 

Kitajsko zelje v solati z rdečo papriko 

 
TOREK 

5.3. 

 
PUST 

 
Krof 

Mleko 
Pomaranča 

 
Bujta repa s svinjino Kmetije Čas 

Matevž 
 

 
SREDA 

6.3. 
 

 
Črni kruh 

Mlečni namaz z drobnjakom 
Otroški čaj 

Kivi 

 
Paštafižol  

Vanilijev puding 
Sadni preliv  

 

 
ČETRTEK 

7.3. 
 

Sezamova bombetka 
Pleskavica 

Zelena solata 
Majoneza/ketchup 

Planinski čaj 

 
Goveji golaž 

Polenta 
Zelen in rdeča radič v solati 

 
PETEK 

8.3. 
 

Žemlja z otrobi 
Suha salama 

Kisle kumarice 
100 % sok  

 

 
Korenčkova juha 

Ribji file po dunajsko 
Krompirjeva 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 2019  
   

11.3. – 15.3.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
11.3. 

 

Pirin kruh  
Puranja šunka 
Kisle kumarice 

Šipkov čaj 

Bistra juha z zakuho 
Zelenjavna rižota 

Ribani sir 
Rdeča pesa 

 
TOREK 
12.3. 

 
SŠSZ 

 
Polnozrnata sirova štručka  

Bela žitna kava 
 

Hruška  

 
Goveje meso v čebulni omaki 

Kruhova štruca 
Zeljna solata s fižolom 

 
SREDA 
13.3. 

 

Graham kruh 
Tunin namaz 

Rezine paprike 
Bezgov čaj 

Puranja  obara  
Skutino pecivo 

100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
ČETRTEK 

14.3. 
 

 
Koruzni kosmiči 

Sadni jogurt 
 

Mandarine  

 
Brokolijeva juha 

Makaronovo meso s svinjino Kmetije Čas 
Zelena solata 

 
PETEK 
15.3. 

 

Ovsena bombetka 
Rezine sira 

Rezine paradižnika 
Metin čaj  

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki 
Pire krompir 

Zelena solata s koruzo 

 
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 2019  

18.3. – 22.3.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
18.3. 

 

Naravni jogurt  
Francoski kruh s semeni 

Sadni krožnik 

Mesni tortelini 
Paradižnikova omaka 

Zelena solata 

 
TOREK 
19.3. 

 
SŠSZ 

 
Mlečni riž 

Čokoladni posip 
 

Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo 
Vdovič) 

 
Mesno zelenjavna pečenka iz 

perutninskega mesa 
Pečenkina omaka 

Pražen krompir 
Rdeča pesa 

 
SREDA 
20.3. 

 

Štručka  
Hrenovka (Kmetija Čas) 

Gorčica/ketchup 
Šipkov čaj 

Ješprenjeva enolončnica 
Čokoladno pecivo z višnjami 

100 % sok 

 
ČETRTEK 

21.3. 
 

Stoletni kruh 
Maslo 

Med (Čebelarstvo Sopl) 
Planinski čaj 

Svinjina Kmetije Čas v naravni omaki 
Rizibizi 

Zelena solata 

 
PETEK 
22.3. 

 

Črna žemlja 
Piščančje prsi 
Kisla paprika 

Lipov čaj 

Cvetačna juha 
Ribji polpeti 

Testeninska 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 2019   

25.3. – 29.3.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
25.3. 

 

Mlečni pirin zdrob* 
Čokoladni posip 
Rezine ananasa 

Bučna juha 
Špageti po milansko 

Rdeča pesa   

 
TOREK 
26.3. 

 

 
Pica žepek 
Šipkov čaj 

 

Pečena svinjska ribica 
Pečenkina omaka 

Svaljki  
Zeljna solata s fižolom 

 
SREDA 
27.3. 

 

Bombetka  
Kuhan pršut 

Rezine paprike 
Metin čaj 

Zelenjavna juha 
Cesarski praženec 
Domači kompot 

 
ČETRTEK 

28.3. 

 
SŠSZ 

 
Pletenka  

Kakav 
 

Jabolko  (Sadjarstvo-vinogradništvo 
Vdovič) 

 
Piščančji paprikaš 

Pire krompir 
Zelena solata 

 
PETEK 
29.3. 

 

Črni kruh 
Mesni namaz 
Kisle kumarice 

Otroški čaj 

Bograč 
Biskvitno pecivo s kislo smetano in 

marmelado 
100 % 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!  
 
 


