
 

              JEDILNIK MAJ 2017 
   

1.5. – 5.5.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
1.5. 

 

 
PRAZNIK 

 
DELA 

 
TOREK 

2.5. 

 
SŠSZ 

 
 

PRAZNIK 

 
 

DELA 

 
SREDA 

3.5. 
 

Koruzni kruh 
Maslo 

Marmelada 
Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl)  

Mesni polpeti 
Zelenjavni riž 
Zelena solata 

 
ČETRTEK 

4.5. 

 
SŠSZ 

Štručka 
Hrenovka 
Gorčica 

Planinski čaj 
Grozdje  

Špargljeva juha s kruhovimi kockami 
Cesarski praženec z jajci iz Kmetije Krajnc 
Domači kompot iz jabolk Sadjarstva Vrecl 

 

 
PETEK 

5.5. 
 

Ovseni kruh 
Ribji namaz 

Kisle kumarice 
Bezgov čaj 

Piščančji zrezki v smetanovi omaki 
Pečen krompir 
Mešana solata 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 



              JEDILNIK MAJ 2017  
   

8.5. – 12.5.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
8.5. 

 

Mlečni koruzni zdrob* 
Čokoladni posip 
Rezine ananasa 

 

Bučna juha 
Makaronovo meso s svinjino 

Zelena solata 

 
TOREK 

9.5. 

 
SŠSZ 

 
Osje gnezdo 

Mleko vanilija (Mlekarna Krepko) 
Jabolko  

 
Govedina Stroganov 

Pire krompir 
Zelena solata z redkvico 

 
SREDA 
10.5. 

 

Črni kruh 
Mesni namaz 

Kisle kumarice 
Metin čaj 

Enolončnica z različnimi stročnicami 
Biskvitna rulada z marmelado 

100 % jabolčni sok (FKBV)        
 

 
ČETRTEK 

11.5. 

 
SŠSZ 

 
Kruh z ovsenimi kosmiči 

Rezine sira 
Šipkov čaj 
Grozdje  

 
Puranje meso v porovi omaki 

3 žita v prilogi 
Rdeča pesa 

 
PETEK 
12.5. 

 

Kraljeva štručka fit  
Sadni kefir (Mlekarna Krepko) 

Bistra juha z ribano kašo in korenjem 
Ribji file po tržaško 

Krompirjeva solata s kumarami 
 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 

 



              JEDILNIK MAJ 2017   

15.5. – 19.5.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
15.5. 

 

Rogljič šunka sir  
Lipov čaj 

Špageti po milansko 
Zelena solata 

Sladoled  
 

 
TOREK 
16.5. 

 
SŠSZ 

 Ajdov kruh 
Maslo 
Med 

Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 
Jabolko (Sadjarstvo Vrecl) 

Goveja juha z zakuho 
Sladko zelje z govedino 

Pražen krompir 
Rdeča pesa 

 

 
SREDA 
17.5. 

 

Slanik 
Probiotični jogurt 

Banana  

Svinjski kotlet  
Ajdova kaša z zelenjavo 

Zelena solata 

 
ČETRTEK 

18.5. 

 
SŠSZ 

 
Rženi kruh 

Tunin namaz 
Bezgov čaj 

Rdeča redkev 

 
Piščančji paprikaš 

Polenta 
Mešana solata 

 

 
PETEK 
19.5. 

 

Hribovska bombetka 
Piščančje prsi 

Rezine paradižnika 
Zeliščni čaj 

Krompirjev golaž s stročjim fižolom 
Kakavovo pecivo s kokosom 
Jagodni sok (Kmetija Skok) 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 



              JEDILNIK MAJ 2017   

22.5. – 26.5.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
22.5. 

 

Koruzni kosmiči 
Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 

Banana 

Pečena svinjska ribica 
Pečenkina omaka 

Testenine 
Mešana solata 

 
TOREK 
23.5. 

 
            SŠSZ 

 
Makovka  

Kakav 
Jabolko 

 
Goveje meso v omaki s korenjem 

Kruhova rulada 
Zelena solata 

 

 
SREDA 
24.5. 

 

Štručka s semeni 
Šunkarica 
List solate 

Planinski čaj 

Kremna česnova juha s krompirjem, 
smetano in zlatimi kroglicami 

Palačinke 
Breskov sok (Kmetija Skok) 

 
ČETRTEK 

25.5. 

 
SŠSZ 

JEDILNIK SO IZBRALI  
Polnozrnat kruh 
Čokoladni namaz 

Šipkov čaj 
Lubenica  

UČENCI 7.A RAZREDA 
Puranji zrezek po dunajsko 

Dušen riž 
Zelena solata 

 
PETEK 
26.5. 

 

Kruh z ovsenimi kosmiči 
Pašteta Argeta 
Rezine paprike 

Otroški čaj 

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki 
Pire krompir 
Grški jogurt 

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 
 
 



              JEDILNIK MAJ 2017   

29.5. – 2.6.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
29.5. 

 

Koruzna bombeta s sirom in bučnimi 
semeni 

Sadni smuti 

Pečen piščanec 
Mlinci 

Zeljna solata 

 
TOREK 
30.5. 

 
            SŠSZ 

 
Črni kruh 

Mlečni namaz 
Otroški čaj 

Jagode  

 
Goveji golaž 

Vlivanci 
Zelena solata 

 

 
SREDA 
31.5. 

 

Ovsena žemlja 
Suha salama 

Kisle kumarice 
Lipov čaj 

Porova juha 
Rižota s šampinjoni 

Rdeča pesa 
 

 
ČETRTEK 

1.6. 

 
SŠSZ 

 
Graham kruh 

Maslo 
Bela žitna kava  

Češnje  

 
Čevapčiči 

Pečen krompir z rožmarinom 
Mešana solata 

 

 
PETEK 

2.6. 
 

Kruh s semeni 
Mocarela 
Paradižnik 
Metin čaj 

Ocvrt ribji file s sezamom 
Testeninska solata 

Sladoled  

 
Tabela jedi in alergenov je objavljena na spletni strani šole pod rubriko Šolska prehrana in na oglasni deski v jedilnici šole. 
V dopoldanskem času je učencem na voljo sezonsko sadje. *SŠS – SHEMA ŠOLSKEGA SADJA  
V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, nedobavljenih surovin ali zaradi tehničnih težav, si šola pridržuje pravico do spremembe 
jedilnika. 
* v jedeh, kjer je posamezno živilo označeno 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. 
Pri kosilu je vedno na razpolago navadna voda. 
 
 

  ŽELIMO VAM DOBER TEK!  
 
 


