
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 ponedeljek 

18. 5. 2020 

torek 

19. 5. 2020 

sreda 

20. 5. 2020 

četrtek 

21. 5. 2020 

petek 

22. 5. 2020 

 

zajtrk 

 

mešani ajdov kruh z 

evro kremom, kakav 

mlečni močnik, 

cimetov posip, suhe 

slive 

kajzerica, pusta 

šunka, češnjev 

paradižnik, sadni čaj 

pirin kruh, maslo, 

med, kakav, 

mandarina 

 

koruzni žganci, mleko 

 

 

 

šolska  malica 

 

 

 sirova štručka, 

čokoladno mleko 

 

 

mešani ajdov kruh z 

evro kremom, 

nesladkan čaj z 

limono 

         ŠS: mleko 

 

pizza, sadni čaj 

 

 
ŠS: jagode 

 

 

 

pletena mlečna 

štručka, jogurt 

 

domač kruh, domač 

medeni namaz, čaj z 

limono 

 

 

kosilo 

smetanova juha z 

drobnjakom, pirini 

široki rezanci, mesno 

zelenjavna omaka, 

rdeča pesa v solati 

kuhana govedina, pire 

krompir, kremna 

špinača, čokoladni 

puding 

pasulj, jogurtovo 

pecivo s sadjem 

goveja juha z 

zvezdicami, špageti 

bolognese,  zelena 

solata s koruzo 

 

bučna juha, file 

brancina po dunajsko,  

zeljna solata s 

krompirjem 

 

druga malica 

navadni domači 

jogurt, musliji s 

suhim sadjem 

žemlja, trdi sir, list 

zelene solate, napitek 

 

pasulj, kruh 

pirin kruh, sirni 

namaz z zelišči, 

paradižnik 

kruh, poli salama, 

napitek 

 

 

ŠS: šolska shema sadja, zelenjave in mleka 
Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi 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. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski 

 



 

 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             

 ponedeljek 

25. 5. 2020 

torek 

26. 5. 2020 

sreda 

27. 5. 2020 

četrtek 

28. 5. 2020 

petek 

29. 5. 2020 

 

 

          zajtrk 

 

ajdovi žganci, mleko 

 

hrenovka, dodatki, 

bela žemljica, 

nesladkan otroški čaj 

 

rženi kruh, piščančja 

šunka, lipov čaj 

 

domač kruh, med, 

maslo, kakav  

 

 

mleko, makova 

štručka, brusnice 

 

 

 

 

šolska malica 

 

 

 

 

 

sirov burek 

 

ŠS: navadni jogurt  

 

 

 

sirova štručka, 

napitek 

 

 

 rženi kruh, sirni 

namaz z 

drobnjakom, zeliščni 

čaj z limono*. 

 
ŠS: češnje 

   

   

 domač kruh, 

piščančja šunka, sadni 

čaj z medom 

 

 

 

 

 

pirin kruh, ribji 

namaz, bezgov čaj 

 

 

 

kosilo 

 

kremna juha, tunine 

testenine, zelena 

solata s korenčkom 

kostna juha z 

rezanci, puranji 

trakci v porovi 

omaki, ajdova 

kaša/riž z zelenjavo, 

zelena solata 

 

krompirjev golaž s 

hrenovko, temna 

žemljica 

 

kokošja juha z 

rezanci, rižota s 

piščančjim mesom, 

zelena solata s koruzo 

 

porova juha, 

gratinirane testenine s 

skuto, domač jabolčni 

kompot 

 

     druga malica 

 

temna žemljica,  med, 

maslo, čaj, banana 

 

kruh, zdenka sir,  čaj 

 

hrenovka, kruh, 

napitek 

 

kruh, pašteta, 

kumarica, napitek 

 

jogurt, temna žemljica 

 

ŠS: šolska shema sadja, zelenjave in mleka 
Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

*v jedeh, označenimi 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. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski 


