
 

JEDILNIK 
 
 

 
 

Ponedeljek 

 

Torek 

 

Sreda 
 

Četrtek 
 

Petek 

1.6.2018 

Zajtrk     kruh, viki krema, 

kakav 

Dopoldanska 

malica 

    graham žemljica, 

posebna salama, 

*češnjev 

paradižnik, čaj 

Kosilo     goveja 

 juha, pire krompir, 

kuhana eko 

govedina, kmečke 

kumare v smetanovi 

omaki 

2.malica     kruh, krem maslo, 

redkvica, čaj 

 

SŠS: Shema šolskega sadja 
SŠM: Shema šolskega 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. 
Tabela s podatki o vsebnosti alergenov  v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika.  



 

JEDILNIK 
 
 

 
 

Ponedeljek 

4. 6. 2018 

Torek 

5. 6. 2018 

Sreda 

6. 6. 2018 

Četrtek 

7. 6. 2018 

Petek 

8. 6. 2018 

Zajtrk Kidričevski kruh, 

pašteta, paprika, sadni 

čaj 

ovseni kosmiči, 

mleko, marelica 

ajdov kruh, sladka 

skuta, bela kava 

mlečni močnik, 

čokoladni/cimetov 

posip 

 kruh, tunina, oliva, 

sadni čaj. 

Dopoldanska malica masleni rogljiček, 

kakav, jagode 

 

pizza, rukola, 

limonada 
 

zeliščna štručka, čaj,  

* 

SŠS: češnje 

domači kruh, domača 

zaseka, tunka, 

paradižnik/mlada 

čebula, lipov čaj 

paradižnikova solata s 

čičeriko, koruzo, 

papriko in tuno, 

ajdova štručka 
 

Kosilo grahova juha, *mlad 

krompir v obilicah s 

peteršiljem, piščančja 

nabodalca, rdeča pesa 

v solati 

goveja juha z rezanci, 

džuveč riž s telečjim 

mesom, zelena solata 

s koruzo. 
 

korenčkova juha, 

puranji trakci v 

omaki, pirini široki 

rezanci, zelje v solati 

Boranija, čokoladni 

biskvit z višnjami 

 

*pire krompir, 

bučke v smetanovi 

omaki, hrenovke 

2.malica polbeli kruh, zdenka 

sir, sveže kumarice, 

sok 

graham žemljica, 

navadni jogurt z 

*medom 

kruh, sladka skuta, 

brusnice 
polbeli kruh, pašteta, 

paprika 

mešani kruh, tunina 

pašteta 

 

SŠS: Shema šolskega sadja 
SŠM: Shema šolskega 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. 
Tabela s podatki o vsebnosti alergenov  v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika.  



 

JEDILNIK 
 
 

 
 

Ponedeljek 

11. 6. 2018 

Torek 

12. 6. 2018 

Sreda 

13. 6. 2018 

Četrtek 

14. 6. 2018 

Petek 

15. 6. 2018 

Zajtrk koruzni kosmiči, mleko, 

banana 
Markovski kruh, 

malinin džem, kisla 

smetana, bela kava 

mlečna prosena kaša 

iz domačega mleka s 

čokoladnim/cimet 

posipom 

črni kruh, posebna 

salama, češnjev 

paradižnik, bezgov 

čaj. 

polenta, mleko, 

ocvirki, marelice. 

Dopoldanska malica hamburger iz 

polnozrnate štručke, 

list zelene solate, 

dodatki, čaj 

(malica po izboru 

učencev). 
 

IZLET prosena kaša kuhana 

v domačem mleku*, 

cimetov posip, 

*jagode 

 

jogurt Ego, makova, 

nektarina 

 

 

 

domači kruh, bio 

maslo, domači med, 

jabolko, čaj 

 
SŠM: mleko 

Kosilo belušna juha, 

rižota s puranjim 

mesom in grahom, 

paradižnikova solata 

(Lušt) 

golaž z domačim 

krompirjem in 

mesom, žemljica 

goveja juha z rezanci, 

goveji trakci v naravni 

omaki, njoki, 

*kumarična solata 

kokošja juha, 

lazanja, zelje v solati 

minjon juha, pečen 

file brancina,  

*krompir z blitvo, 

zelena solata 

2.malica mešani kruh, sirni 

namaz, kumarice 

kruh, pašteta, paprika domač jogurt, makova črni kruh, piščančja 

prsa, paradižnik. 

sirova štručka, 

čokoladno mleko. 

 

SŠS: Shema šolskega sadja 

SŠM: Shema šolskega 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 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov  v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika.  



 

JEDILNIK 
 
 

 
 

Ponedeljek 

18. 6. 2018 

Torek 

19. 6. 2018 

Sreda 

20. 6. 2018 

Četrtek 

21. 6. 2018 

Petek 

22. 6. 2018 

Zajtrk rženi kruh, sirni 

namaz z drobnjakom, 

čaj, melona 

prežganka, polnozrnat 

prepečenec, breskev 

carski praženec z 

rozinami, bela kava. 

hrenovke, ovseni kruh, 

češnjev paradižnik, 

kamilični čaj. 

mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, nektarina. 
 

Dopoldanska malica *grška solata s feta 

sirom, polnozrnata 

štručka, *medenka 

kidričevski kruh, 

pašteta, paprika, čaj 
 
 

burek, navadni jogurt testeninska solata iz 

polnozrnatih testenin, s 

*papriko in 

paradižnikom, 
marelica 

sendvič s poli, sirom in 

kislo kumarico, čaj, 

sladoled 

 

 

Kosilo kokošja juha s kašo, 

mesni polžki, 

paradižnikova solata 

čufti, pire, 

paradižnikova omaka 

goveja juha z zakuho, 

puranji zrezek v 

zelenjavni omaki, 

ajdova kaša z 

zelenjavo, zelena 

solata 

porova juha, rižota s 

piščančjim mesom, 

glavnata solata 

enolončnica iz mladega 

fižola in zelenjave, 

kruh, puding Vindija 

2.malica kruh, sirni namaz z 

drobnjakom, melona 
markovski kruh, 

pašteta, paprika 

črna žemljica, salama, 

kumarica 

jogurt, makova. pirin kruh, rezina trdega 

sira, paradižnik 

 
 

SŠS: Shema šolskega sadja 
SŠM: Shema šolskega 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. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov  v živilih ali jedeh na jedilniku, se  nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

 


