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JEDILNIK –FEBRUAR 2023 – OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici in  

skupina 7 - Vrtec SONČEK – oddelek v šoli 
 

DATUM MALICA KOSILO POPOLDANSKA MALICA 
6.2.2023 

PONEDELJEK 
Štručka z šunko in sirom, kakav z 

domačim mlekom (LK), mandarina 
(G-pšenica, M, J) 

Česnova kremna juha, Pirini peresniki*z mesom in 
zelenjavo, svežo zelje v solati* 

(G-pšenica, M) 

Čokoladni puding s smetano (M, sledi G, J, O) 

7.2.2023 
TOREK  

Graham žemlja, hrenovka z oblogo 
(gorčica), 

zeliščni čaj suhe marelice 
(G-pšenica, O, M, So2, Go) 

Milijon juha, čevapčiči, pomfrit, zelena solata 
(Z, J) 

Pletena štručka  
(G pšenica, M, J, S, Sez),  

topel napitek iz limone, melise in medu 

8. 2. 2023 
SREDA 

PRAZNIK 

   

9. 2. 2023 
ČETRTEK 

ŠS - MELONA 

Domači vanilijev jogurt (LK) , mlečna 
banana štručka 
(G-pšenica, M) 

Čebulna juha, pečen file morskega psa, mešana 
solata, marmorni kolač  
(G-pšenica, R, M, Z, J) 

Ovsena bombetka/štručka  
(G pšenica, oves, sledi, M, J, S, Sez, O), mandarina 

10.2.2023 
PETEK 

Beli pšenični kruh, sojin namaz, zeliščni 
čaj z limono 

(G-pšenica, S, Go) 

Brokolijeva juha, puranji zrezek (IK) po pariško, 
džuveč riž, rdeča pesa 

(G-pšenica, M, J) 

Navaden *jogurt s svežim sadjem  - jabolka, banana 
(M) 

    

13.2.2023 
PONEDELJEK 

Kruh z ovsenimi kosmiči, zaseka, por, 
sadni čaj 

(G-pšenica, oves) 

Kostna juha z zdrobovimi žličniki*, 
svinjska pečenka, dušena ajdova kaša*, kitajsko 

zelje v solati 
(G-pšenica, M, J) 

Grški sadni jogurt (M) 
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14.2.2023 
TOREK  

Mlečni pšenični zdrob* s čokoladnim 
posipom,  

 
kvašeni srček (G-pšenica, M, J) 

 

Zeljna juha, piščančji zrezki (IK) v vrtnarski omaki, 
Kus kus, zelena solata* 

(G-pšenica, Z, M) 

Graham kruh (G pšenica, sledi M, S, J, Sez, O), 
zelenjavni krožnik: rezine *korenja, *rdeča paprika 

15.2.2023 
SREDA  

Črni kruh, smetanov namaz z zelišči, 
Zeliščni čaj 

(G-pšenica, rž, M) 

Zelenjavna enolončnica s stročnicami,  ajdov 
krapec*, sok 

(G-pšenica, rž, Z, J, M, Go) 

Jabolka, polnozrnati piškoti  
(G pšenica, oves, pira, S, J) 

16.2.2023 
ČETRTEK 

ŠS - JABOLKO  

Krompirjeva juha, 
Koruzni kruh 
(G-pšenica) 

Oddelek vrtca: Koruzni kruh (G 
pšenica, M, sledi S, J, O, Sez), *ajdov 
namaz (M), *paradižnik, sadni čaj 

Goveja juha z palačinkami, dušena teletina v omaki,  
pražen krompir, solata iz stročjega fižola 

(G-pšenica, J, M, Z) 
 
 

*Toplo mleko (M), *riževi vaflji s čokolado  (Sez, sledi 
M, O) 

17.2.2023 
PETEK 

Bio kefir z okusom banane*, makova 
štručka, klementine 

(G-pšenica, M) 

Smetanova juha z ajdovo kašo, ocvrti file rumeno 
plavute limande, krompirjeva solata 

(G-pšenica, Z, J, M) 

Sadni krožnik: banana, mandarina, kivi,  
 ajdov mešani kruh  

(G pšenica, sledi M, S, J, Sez) 

    
20.2.2023 

PONEDELJEK 
Graham kruh, pašteta, vložena 

paprika, sadni čaj 
(G-pšenica) 

Cvetačna juha, goveji stroganof, polenta, zelena 
solata* z radičem 
(G-pšenica, Z, M) 

*Kefir (M),  
kruh (G pšenica, sledi M, S, J, Sez, O) 

21.2.2023 
TOREK 

PUST 

Marmeladni krof, bela kava 
(G-pšenica, J, M) 

Kislo zelje, pečena svinjska rebra, praženi krompir, 
sok 

 

Pirina bombetka (G pšenica, pira, rž, M, sledi S, J, O, 
Sez), 100% sadni sok 

22.2.2023 
SREDA 

Ajdov kruh, marmelada in kisla 
smetana (LK) , sadni čaj 

Gobova juha, carski praženec* z rozinami, jabolčni 
(LK) kompot  

Ovsena štručka (G pšenica, oves, sledi M, J, S, Sez, O), 
vanilijevo mleko (M) 
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o Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost – Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, Uradni list 
RS, št. 6/14. S črko so označeni alergeni, katere je možno najti v teh jedeh. Seznam alergenov v posameznih jedeh je objavljen na oglasnih deski šole in na spletni strani šole. 

o V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno z zvezdico (*), je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov in živil. 

o V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno s kratico LK, je uporabljeno lokalno živilo. 
o V jedeh, kjer je posamezno živilo označeno s kratico IK, je uporabljeno živilo iz shem kakovosti živil.  

 

Učenci, ki imajo medicinsko predpisano prehrano, dobijo jedi oz. druge nadomestke, ki ne vsebujejo alergenov, jedilnik se sproti prilagaja. 
 

Pridružujemo si pravico, da v primeru nepredvidljivih dogodkov spremenimo jedilnik brez predhodnega obvestila. Hvala za razumevanje! 
 

 

 (M) (G-pšenica, M, J) 

23.2.2023 
ČETRTEK 

Kisla juha z mesom, pirin kruh, 
Hruška 

(G-pira, pšenica, M) 
Oddelek vrtca: pirin kruh (G pšenica, 

pira, rž, M, sledi S, J, O, Sez), mesno 
zelenjavni namaz (J, M), paradižnik, 

kakav (M) 

Korenčkova juha, 
Rižota s piščančjim mesom ,sveže zelje* v solati z 

fižolom 
(G-pšenica, M) 

Bananina pena (M), 
 polnozrnati piškoti  

(G pšenica, oves, pira, S, J) 

 

24.2.2023 
PETEK 

Žepek z jagodno-vanilijevim nadevom, 
Domače mleko (LK) 

(G-pšenica, J, M) 

Prežganka z zakuho, čopovec v omaki, makaroni, 
rdeča pesa 

(G-pšenica, J, M, R) 

Koruzni kruh  
(G pšenica, sledi M, S, J, Sez, O),  

(LK) domači jogurt borovnica 
    

27.2.2023 
PONEDELJEK 

Beli pšenični kruh, tunin namaz, sadni 
čaj 

(G-pšenica, J, M) 

Piščančja juha z rezanci, Ocvrti sir, 
grška solata 

(G-pšenica, J, M, Z) 

Mlečna banana štručka  
(G pšenica, M, J, S, sledi Sez), mandarina 

28.2.2023 
TOREK 

Mlečni zdrob*  z kakavom, maščobni 
kruh z rozinami 
(G-pšenica, M) 

Kisla repa, pečena pečenica, krompir v kosih 
(Z, M) 

Hruškova čežana, masleni keksi  
(G pšenica, J, sledi O, M) 
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Organizator šolske prehrane: Monika Horvat in Vida Štuhec Kuri  

 
 

 

 
 

 


