
 

 

 

 

  

 

 Ponedeljek 

30. 4. 2018 

Torek 

      1.5.2018 

Sreda 

2. 5. 2018 

Četrtek 

3. 5. 2018 

Petek 

4. 5. 2018 

Zajtrk prežganka, 

polnozrnati 

prepečenec, banana 

  ovseni kruh, kisla 

smetana, borovničeva 

marmelada, čaj 

kruh, sirni namaz z 

drobnjakom, trdo 

kuhana jajčka, 

bezgov čaj 

Dopoldanska malica    pletena, rozine, 

mleko 

 

ajdova štručka, 

piščančja prsa v 

ovitku, paprika, 

brusnični čaj  

 

Kosilo kokošja juha, 

piščančji zrezki 

panirani, krompir, 

zelena solata 

PRAZNIK  

DELA 

PRAZNIK 

DELA 

goveja juha, pečene 

piščančje krače, riž z 

grahom, pesa v solati 

cvetačna kremna 

juha, testenine 

carbonara, zelena 

solata s 

paradižnikom. 

2.malica    kruh, topljeni sir, 

paprika 

kruh, pašteta, 

kumarica 

 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

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 alergenov je priložena na oglasni deski. 



 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

7. 5. 2018 

Torek 

8. 5. 2018 

Sreda 

9. 5. 2018 

Četrtek 

10. 5. 2018 

Petek 

11. 5. 2018 

Zajtrk črn kruh, liptovski 

namaz, baby 

korenček, sadni čaj 

koruzni žganci, mleko, 

ocvirki 

pirina žemljica, 

piščančja posebna 

klobasa, sveža 

paprika, lipov čaj 

mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, banana. 

kidričevski kruh, 

maslo, med, čaj 

Dopoldanska 

malica 

 

 

pirin kruh, sirni 

namaz z 

drobjakom iz 

šolskega vrta, 
banana, napitek 

 
SŠM: mleko 

sendvič s Poli salamo, 

sirom in  kumarico, čaj 

 

 

 

 

 ješprenova solata z 

zelenjavo, mehki sir, 

koruzni kruh 

 
 

SŠS: hruške 

polbeli kruh, pašteta, 

kumarica, lipov čaj 

sirova štručka, 

banana, 

čokoladno mleko 

 

 

 

 

Kosilo paprikaš, kus kus, 

zelena solata 

grahova juha, pečen 

piščanec, pražen 

krompir, zelena solata z 

lečo. 

kokošja juha, mesni 

polžki, kumarična 

solata 

goveja juha z 

zakuho, čevapčiči, 

pečen mlad krompir, 

zelena solata. 

puranja obara, 

kruh, jabolčna 

pita 

2.malica črni kruh, liptovski 

namaz, limonada 

kruh, med, maslo, čaj, 

jabolko 

pirina žemljica 

topljeni sir, paradižnik 

 kruh, piščančja 

šunka, sveža paprika 

ovseni/koruzni 

kosmiči, jogurt, 

banana 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

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 alergenov je priložena na oglasni deski. 
 



 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

14. 5. 2018 

Torek 

15. 5. 2018 

Sreda 

16. 5. 2018 

Četrtek 

17. 5. 2018 

Petek 

18. 5. 2018 

Zajtrk ajdovi žganci, mleko, 

ocvirki 

polbeli kruh, mini 

hrenovke, paradižnik, 

malinov čaj 

ovseni kosmiči z 

rozinami, mleko, 

banana 

carski praženec, 

džem, bela kava 

ovseni kruh,topljeni 

sir, trdo kuhana 

jajčka, rdeča paprika, 

čaj 

Dopoldanska malica paradižnikova solata s 

papriko, koruzo in 

krajnsko klobaso, 

večzrnata štručka 

 

ajdov kruh z orehi, 

sladka skuta, 

brusnice, čaj 

črna žemlja, Poli 

salama, čaj 

 
SŠS: paprika 

makovka, sadni jogurt 

Ego 

 

carski praženec, 

marmelada, napitek, 

*mleko 

 
SŠM: mleko 

 

Kosilo kokošja juha, rižota z 

mesom in zelenjavo, 

zelena solata s 

korenčkom 

Bograč, žemljica, 

banana 

goveja juha s kašo,  

ražnjič, ajdova kaša z 

zelenjavo, zelena 

solata s fižolo. 

čufti, pire krompir, 

paradižnikova omaka 

špargljeva  juha z 

vlivanci, pečen file 

brancina, krompirjeva 

solata 

2.malica črni kruh, salama, 

kumarica 

kruh, hrenovka, 

paprika, čaj. 

kruh, sladka skuta, 

čaj. 

polnozrnata štručka, 

maslo, med. 

ovseni kruh, zdenka 

sir, jabolko. 

 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

SŠM: Shema šolskega mleka 
Učenci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo t er 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 alergenov je priložena na oglasni deski. 



 

 

 

 

 

 

 Ponedeljek 

21. 5. 2018 

Torek 

22. 5. 2018 

Sreda 

23. 5. 2018 

Četrtek 

24. 5. 2018 

Petek 

25. 5. 2018 

Zajtrk ajdov kruh z orehi, 

sladka skuta, 

brusnice, čaj 

kajzerica, piščančja 

prsa, češnjev 

paradižnik 

zeliščna štručka, sadni 

čaj, jagode 

krof, mleko koruzni kruh, rezina 

sira, rukola, bezgov 

čaj. 

Dopoldanska malica  primorska 

enolončnica z 

zelenjavo, kajzerica 

Hot dog, dodatki, 

malinov čaj (malica 

po izboru učencev) 

 

polnozrnata štručka, 

napitek, *domač 

navadni jogurt 

 
SŠS: jagode  

SŠM: jogurt 

mlečna prosena kaša 

v domačem mleku, 

čokoladni/cimetov 

posip*, hruška. 

 

koruzni kruh, tunin 

namaz, oliva, sadni 

čaj. 

 

 

 

 

 

 

 

Kosilo goveja juha, špageti 

bolognese, parmezan, 

zelena solata 

prežganka, pečen 

piščanec, mlinci, 

fižolova solata 

kokošja juha z rezanci, 

musaka, paradižnik s 

papriko v solati. 

kokošja juha z 

vlivanci, puranji 

trakci v naravni 

omaki, kus kus, 

zelena solata 

korenčkova juha, 

sojini polpeti, mlad 

pečen krompir, 

kumarična solata 

2.malica črni kruh, kisla 

smetana, džem, čaj 

kruh, piščančja prsa, 

paprika, čaj. 

čajni rogljiček z 

marmelado, sadni čaj 

pašteta, kruh, kisla 

kumarica. 

makovka, sadni 

jogurt 

 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

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 alergenov je priložena na oglasni deski. 

 



 

  

 

 

 

 

 Ponedeljek 

28. 5. 2018 

Torek 

 29. 5. 2018 

Sreda 

30. 5. 2018 

Četrtek 

31. 5. 2018 

Zajtrk mlečna štručka, 

kakav, grozdje 
*domač rženi kruh, 

sirni namaz z 

drobnjakom, 

kamilični čaj 

črni kruh, maslo, 

med, mleko, jabolko 

mlečni gris iz pire, 

čokoladni/cimetov 

posip 

Dopoldanska malica  kruh, tunina solata s 

paradižnikom in 

papriko, kruh 

Bio sadni kefir, 

zeliščna štručka 

kruh, mesni namaz, 

čaj z limono 

 
SŠS: rukola 

burek, napitek, 

navadni jogurt 

 
              SŠM 

Kosilo kisla juha z ajdovimi 

žličniki, osje gnezdo 

goveja juha z zakuho, 

špinačna lazanja, 

paradižnikova solata 

stročji fižol v omaki s 

svinjskim mesom, 

široki rezanci 

juha z zakuho, tortilja 

s piščančjim mesom, 

zelena solata 

2.malica kruh, pašteta, sveža 

paprika. 

domač rženi kruh, 

sirni namaz z 

drobnjakom. 

kruh, čokoladni 

namaz, sadež. 

žemljica, Poli salama, 

trdi sir, kumarica, čaj 

 

SŠS: Shema šolskega sadja in zelenjave 

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 alergenov je priložena na oglasni deski. 
 

 


