
 

 
JEDILNIK  ZA DECEMBER 2022 

ŠOLSKA SHEMA EVROPSKE UNIJE  ŠSS – šolska shema svežega in suhega sadja, ŠSZ - šolska shema sveže zelenjave, ŠSM - šolska shema mleka in izdelkov, BMD – brezmesni 
dan.  Skladno z Uredbo (ES) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom  in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) (Uradni list RS, št. 6/14), so alergeni v šolskih jedeh označeni na 
tedenskem jedilniku, ki se nahaja na oglasnem mestu pred šolsko jedilnico. V obliki popoldanske malice je učencem na razpolago tudi sadje. 

 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.      

 V  sodelovanju s komisijo za prehrano jedilnik sestavila Tamara Žunko, org. prehrane.                                                                                                                       Ravnatelj: Albert Mihajlović 

DAN MALICA SADNA  
MALICA 

KOSILO 

Čet. 
1.12. 

Mlečni riž, čokoladni posip, 
brusnice 

Mandarina Pohorski pisker, polbeli kruh, domača jabolčna pita 

BMD 
Pet. 
2.12. 

Čokoladni navihanček, domače 
mleko, suhe fige 

Banana 
Grahova kremna juha, ribje palčke, krompirjeva 
solata, mlečni desert 

Pon. 
5.12. 

Črni kruh, medeni namaz, 
domače mleko  

Jabolka Piščančji paprikaš, testenine svedri, bio rdeča pesa 

Tor. 
6.12. 

Miklavževo pekovsko pecivo, 
kakav 

Pomaranča 
Zrezki iz svinjske ribe v omaki, dušen riž, zeljna 
solata s čičeriko, napitek iz 100% soka 

Sre. 
 7.12. 

Koruzni kosmiči, domače mleko, 
jabolčni čips (ŠSS) 

Hruška 
Goveji golaž, polenta, zelena solata z radičem 
 

Čet. 
8.12. 
BMD 

Rženi kruh, sir, zelenjavni 
dodatek,100 % sadni sok 

Bio banana 
Bučna kremna juha, kuskus, puranji trakci v omaki, 
zelena solata s fižolom 

Pet. 
9.12. 

Pizza s piščančjo salamo, čaj Mandarina 
Goveja juha z zlatimi kroglicami, telečja  hrenovka, 
pire krompir, špinača 

Pon. 
12.12. 

Mlečni pirin zdrob, čokoladni 
posip, suhi jabolčnim krhlji 

Jabolka 
(ŠSS) 

Polnozrnati špageti z bolonjsko omako, riban sir, 
mešana solata s koruzo  

Tor. 
13.12. 

Koruzni kruh, domač tunin 
namaz, zelenjavni dodatek, čaj 

Mandarina 
Bistra juha z zakuho, piščanec na žaru, rizi bizi,  bio 
rdeča pesa 

Sre. 
14.12. 

Mešani kruh, maslo, marelična 
marmelada, domače mleko 
(ŠSM) 

Hruška 
Goveji stroganov, zdrobovi cmoki, kitajsko zelje s 
krompirjem 

Čet. 
15.12. 

Ovsena bombeta, goveja 
salama,  kislo zelje (ŠSZ), čaj 

Mandarina 
Puranja obara z vodnimi žličniki, pirin kruh, domače 
jogurtovo pecivo s sadjem 

Pet. 
16.12. 
BMD 

Polnozrnati francoski rogljiček, 
bio navadni kefir s svežim 
sadjem (ŠSM),  lešniki 

Jabolka 
Cvetačna kremna juha, pečen file morskega lista, 
krompir z blitvo, sadni desert 

Pon. 
19.12. 

Mlečni rogljiček, kakav 
Suhi 

jabolčni 
krhlji 

Kokošja juha z zakuho, mesni kaneloni, tatarska 
omaka, zelena solata s korenčkom, sadje 

Tor. 
20.12. 

Graham žemlja, piščančje prsi v 
ovitku, bio kisle kumarice, 
napitek iz 100% soka 

Bio hruška 
(ŠSS) 

Česnova kremna juha, rižota s puranjim mesom, bio 
rdeča pesa 

Sre. 
21.12. 

Kruh s semeni, mesno zelenjavni 
namaz, zelenjavni dodatek, čaj 

Banana 
Boranja z mesom, ovsena bombeta, domač skutin 
zavitek 

Čet. 
22.12. 
BMD 

Mlečna prosena kaša s 
pšeničnim zdrobom, čokoladni 
posip, bio rozine 

Jabolka 
Testenine peresniki s tunino v paradižnikovi omako, 
riban sir, mešana solata z zeleno lečo 
 

Pet. 
23.12. 

Hamburger, omaka, zelenjavni 
dodatek, sadni čaj 

Mandarina 
Ješprenova enolončnica, mešani kruh, marmorni 
kolač, 100 % pomarančni sok 
 

Pon. 
26.12. do 

2.1. 
NOVOLETNE POČITNICE 


