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                                                                                                                           JEDILNIK 

 

 PONEDELJEK, 

. 

TOREK, 

. 

SREDA, 

.  

ČETRTEK, 

. 

PETEK, 

. 
 

ZAJTRK 
UČENCI IMAJO NA VOLJO KRUH (vsebuje: pšenica, rž, oves, ječmen, pira - gluten),  
NAMAZE - MASLO (vsebuje: mleko), MARMELADA, MED, PAŠTETA (vsebuje: mleko, sledi oreškov in soje), TOPLJENI SIR (vsebuje: 
mleko),  KOSMIČE (vsebuje: pšenica - gluten), 
IN PIJAČO - MLEKO (vsebuje: mleko), ČAJ, KAKAV (vsebuje: mleko, soja, oreški) 

  

 

MALICA 

KOSMIČI V  MLEKU 
(vsebuje: pšenica – 
gluten, mleko), 
OREHOV POSIP (vsebuje: 
oreščki - oreh), 
JABOLKO, 
VODA 
 

POLBELI KRUH (vsebuje: 
pšenica – gluten), 
PEČENA JAJČKA (vsebuje: 
jajca), 
SVEŽA PAPRIKA,  
ZELIŠČNI ČAJ Z MEDOM  
 

OREHOV POLŽ (vsebuje: 
pšenica – gluten, mleko, 
oreški – oreh)), 
BELA KAVA (vsebuje: 
mleko), 
POMARANČA  
DODATNO IZ EU ŠOLSKE 
SHEME: ZELENA SOLATA 
  
 

SADNI JOGURT 
(vsebuje: mleko), 
BOMBETA S SEZAMOM 
(vsebuje: pšenica – 
gluten, sezam), 
SUHE SLIVE, 
 

HOT DOG ŠTRUČKA 
(vsebuje: pšenica – 
gluten), 
PIŠČANČJA HRENOVKA 
GORČICA (vsebuje: 
gorčično seme), 
ŠIPKOV ČAJ MANJ 
SLADEK 
MANDARINA 
DODATNO IZ EU 
ŠOLSKE SHEME: 
JABOLČNI ČIPS 

  
 

KOSILO 

MINEŠTRA Z METULJČKI 
(vsebuje: pšenica - 
gluten), 
DOMAČ KOLAČ (vsebuje: 
pšenica – gluten, jajca), 
VODA 

GOVEJI GOLAŽ (vsebuje: 
pšenica – gluten), 
KORUZNA POLENTA 
(vsebuje: sledi pšenice – 
gluten), 
ZELJNA SOLATA S 
FIŽOLOM, 
½ KREMNE REZINE 
(vsebuje: pšenica – 
gluten, jajca, mleko) 
 
) 

ŠPARGLJEVA JUHA, 
PURANJI FILE V NARAVNI 
OMAKI 
PIRINA KAŠA Z 
ZELENJAVO (vsebuje: pira 
– gluten), 
ENDIVIJA,  
VODA 
 

GRAHOVA JUHA S 
KROGLICAMI (vsebuje: 
pšenica -  gluten), 
LAZANJA Z MEŠANIM 
SVINJSKIM IN GOVEJIM 
MESOM (vsebuje: 
pšenica – gluten, 
mleko), 
ŠOPSKA SOLATA 
 

,KISLA REPA, 
AJDOVI ŽGANCI 
(vsebuje: lahko sledi 
glutena in soje), 
DOMAČ  SADNI 
KOMPOT 
 



 

V SKLADU Z ZAHTEVAMI UREDBE EU ŠT. 1169/2011 O ZAGOTAVLJANJU INFORMACIJ O ŽIVILIH POTROŠNIKOM (UL RS ŠT. 6/2014) VAS OBVEŠČAMO, DA LAHKO JEDI 
OBJAVLJENE NA JEDILNIKU VSEBUJEJO SNOVI ALI PROIZVODE, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOST. 

ALERGENI SO K POSAMEZNI JEDI PRIPISANI Z RUMENO. *JABOLČNI KIS NA SOLATI VSEBUJE SULFIT 
ZA VSE UČENCE STA V ČASU KOSILA NA RAZPOLAGO SADJE, KI NI BILO ZAUŽITO V ČASU MALICE IN PIJAČA – VODA/MANJ SLADEK ČAJ/REDČEN SOK.  

JEDILNIK SE LAHKO SPREMENI IZ OBJEKTIVNIH RAZLOGOV.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POP. 

MALICA 

JABOLČNI ZAVITEK 
(vsebuje: pšenica – 
gluten, jajca), 
SOK TP 

POLBELI KRUH (vsebuje: 
pšenica – gluten),  
SIRNI NAMAZ (vsebuje: 
mleko), 
ZELENA SOLATA 
 

SIROVA ŠTRUČKA 
(vsebuje:  pšenica – 

gluten, mleko), 
KUHAN PRŠUT, 
KISLA KUMARICA 
 

KORUZNI KRUH 
(vsebuje: pira – gluten), 
MARMELADA 
ČOKOLADNO MLEKO 
(vsebuje: mleko) 
 

AJDOVO PECIVO 
(vsebuje:  pšenica – 

gluten), 
JABOLKO 



 

INFORMACIJE O POSTOPKIH ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ŽIVIL 

 

 
V skladu z zahtevami Uredbe EU št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Uradni list RS št. 6/2014) vas obveščamo, o 
postopkih za zagotavljanje varnosti živil, ki jih izvajamo na šoli: 

Na jedilniku so ob jedeh z rumeno barvo označene snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost.  

1. Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen: 
a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo 
b) maltodekstrinov na osnovi pšenice 
c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena 
d) žit, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora 
2. Raki in proizvodi iz njih 
3. Jajca in proizvodi iz njih 
4. Ribe in proizvodi iz njih, razen: 
a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitamine ali karotenoide 
b) ribje želatine ali želatine iz ribjih mehurjev, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in 
vina 
5. Arašidi (kikiriki) in proizvodi iz njih 
6. Zrnje soje in proizvodi iz njega, razen: 
a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob 
b) naravne zmesi tokoferola (E306), naravnega D-alfa-tokoferola, naravnega D-alfa-  
tokoferola 
c) acetata, naravnega D-alfa-tokoferol sukcinata iz soje 
d) rastlinskih sterolov in estrov rastlinskih sterolo v iz sojinega olja 
e) rastlinskih estrov stanola, proizvedenih iz sterolov iz sojinega olja 
7. Mleko in mlečni proizvodi(ki vsebujejo laktozo), razen: 
a) sirotke, ki se uporablja za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega izvora 
b) laktitola; 
8. Oreški in sicer: mandlji (Amygdalus communis L), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglansregia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), 
ameriški orehi (Cary illinoinensis(Wangenh.) K. Koch), brazilski orešč ki (Bertholletia excelsa), pistacija (Pistacia vera), makadamija ali orehi 

 



Queensland (Macadamia ternifolia) ter proizvodi iz njih, razen oreškov, ki se uporabljajo za alkoholne destilate, vključno z etilnim alkoholom 
kmetijskega izvora 
9. Listna zelena in proizvodi iz njega 
10. Gorčično seme in proizvodi njega 
11. Sezamovo seme in proizvodi iz njega 
12. Žveplov dioksid in sulfiti v koncentraciji več kot 10mg/kg ali 10 mg/l glede na skupni SO2, ki se izračunajo za proizvode, ki so pripravljeni za 
uživa nje ali obnovljeni v skladu z navodili proizvajalcev 
13. Volčji bob in proizvodi iz njega  
14. Mehkužci in proizvodi iz njih 
 
 Dietni obroki za učence se pripravljajo individualno na osnovi dostavljenega v veljavnega zdravniškega potrdila uradne medicine in v skladu 
z internimi navodili šole. Učencem z alergijami oziroma preobčutljivostmi pripravljamo obroke z ustrezno zamenjavo jedi, ki ne vsebujejo 
alergenov. 
 

 

 

 

 

 


