
  

              JEDILNIK DECEMBER 2019 
   

2.12. – 6.12.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
2.12. 

 

Stoletna štručka 
Sadni pinjenec 

Banana  

Piščančji zrezki v naravni omaki 
Pol široki rezanci  

Zelena solata 

 
TOREK 
3.12. 

 

Ovsena bombetka 
Puranja šunka 

List solate 
  Bezgov čaj   

 
Segedinsko zelje s svinjino 

Krompir v kosih 
Grški jogurt 

 

 
SREDA 
4.12. 

 

Graham kruh 
Tunin namaz 

Rezine paprike 
Šipkov čaj 

 

Špageti po bolonjsko iz mletega govejega 
in svinjskega mesa 

Parmezan 
Zelena solata 

Sladoled  
(Kosilo po izboru 2. In 3. razreda enote 

Svečina) 

 
ČETRTEK 

5.12. 

 
SŠSZ 

 
Rženi kruh 

Maslo 
Planinski čaj  

 
Suhi jabolčni krhlji (FKBV) 

 
Sirovi kaneloni 

Džuveč riž 
Rdeči radič s koruzo 

 
PETEK 
6.12. 

 

 
Miklavž-parkelj 
Bela žitna kava  

 Mandarine   
 

 
Krompirjeva juha z govejo hrenovko* 

Medenjaki 
Domači ledeni čaj 

 
 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
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 DECEMBER 2019 
   

9.12. –13.12.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
9.12. 

 

Kruh s semeni 
Mlečni namaz 

Rezine paradižnika 
Otroški čaj 

Haše omaka z grahom, korenčkom in 
koruzo z mletim govejim in svinjskim 

mesom 
Svaljki 

Zelena solata 

 
TOREK 
10.12. 

 

 
Musli 

Sadni jogurt 
Hruška  

 

 
Brokolijeva juha 

Makaronovo meso s puranjim mesom 
Rdeča pesa 

 

 
SREDA 
11.12. 

 

Pirina bombeta 
Piščančje prsi 
Kisle kumarice 

Čaj šipek hibiskus 

Korenčkova juha 
Ocvrt ribji file  

Krompirjeva solata 
(Kosilo po izboru 1. razreda enote 

Svečina) 

 
ČETRTEK 

12.12. 

 
SŠSZ 

Mlečni zdrob 
Čokoladni posip 

 
Jabolko  (Sadjarstvo-vinogradništvo 

Vdovič) 
(Malica po izboru 1. razreda enote 

Svečina) 

 
Goveji golaž 

Polenta 
Zelena solata 

 
PETEK 
13.12. 

 

Štručka 
Hrenovka iz svinjskega mesa 

Gorčica/kečap 
Planinski čaj 

(Jedilnik po izboru 2. In 3. razreda 
enote Svečina) 

 
Ričet s prekajeno svinjino 

Skutin zavitek  
100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
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 DECEMBER 2019 
   

16.12. – 20.12.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
16.12. 

 

Francoski kruh s semeni 
Naravni jogurt 
Sadni krožnik 

Goveji zrezki v čebulni omaki 
3 žita 

Kitajsko zelje v solati z rdečo papriko 

 
TOREK 
17.12. 

 

Koruzna žemlja 
Rezine sira 
List solate 
Bezgov čaj 

Kisla repa 
Zabeljen fižol 

Pečenica iz svinjskega mesa 
 

 
SREDA 
18.12. 

 

Rženi kruh 
Maslo 

Marmelada (Kmetija Skok) 
Otroški čaj 

Enolončnica s puranjim mesom 
Cesarski praženec 
Naravna limonada 

 
ČETRTEK 

19.12. 

 
SŠSZ 

Črni kruh 
Mesni namaz iz svinjskega mesa 

Češnjev paradižnik 
Šipkov čaj  

 
Kaki vanilija 

 
Mesne kroglice v paradižnikovi omaki iz 

mletega govejega in svinjskega mesa 
Pire krompir 
Zelena solata 

 
PETEK 
20.12. 

 

 
Makovka 

Kakav 
Banana  

 

Sirovi tortelini 
Smetanova omaka 

Rdeča pesa  
(Malica po izboru 4. In 5. razreda enote 

Svečina) 
 

Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
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 DECEMBER 2019 
   

23.12. – 27.12. 2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
23.12. 

 

Orehova potička 
Mleko 2 dcl 

Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo 
Vdovič) 

Kostna juha z rezanci 
Ocvrt piščanec 

Dušen riž 
Zelena solata z motovilcem in jajci 

Kmetije Krajnc 

 
TOREK 
24.12. 

 
SŠSZ 

Sezamova bombetka 
Pleskavica iz mletega govejega in 

svinjskega mesa 
Majoneza/kečap 

List solate 
  Bezgov čaj   

 (Malica po izboru 4. In 5. razreda 
enote Svečina) 

 
Mandarina  

  
 Zelenjavna obara z žličniki 

Medenjaki 
100 % Sok 2 dcl 

 
SREDA 
25.12. 

 

 
BOŽIČ 

 
BOŽIČ 

 
ČETRTEK 

26.12. 
 

 
DAN SAMOSTOJNOSTI 

 
IN ENOTNOSTI 

 
PETEK 
27.12. 

 

 
POČITNICE 

 
POČITNICE 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani vrtca pod rubriko Jedilnik in na oglasni deski vrtca. 
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!  
 
 
 
 


