
 

              JEDILNIK JUNIJ 2017 
   

5.6. – 9.6.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
5.6. 

 

Mlečna pšenična kaša s čokolado, 
koruznimi in ovsenimi kosmiči 

Jabolko  

Cvetačna juha 
Makaronovo meso z govejim mesom in 

zelenjavo 
Zelena solata 

 
TOREK 

6.6. 

 
SŠSZ 

 
Rženi kruh 

Mesni namaz 
Rezine paprike 

 Bezgov čaj 
Češnje 

 
Puranje meso v smetanovi omaki 

Pečen krompir 
Zelena solata z redkvico 

 
SREDA 

7.6. 
 

Sezamova bombeta 
Pleskavica 

Majoneza/kečap  
Zelenjavni dodatek 

Hibiskus čaj 
 

 
Mineštra Bobiči 

Biskvitni kolač z lešniki  
100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
ČETRTEK 

8.6. 

 
SŠSZ 

 
 Koruzni kruh 

Rezina sira 
Bela žitna kava 

Grozdje  

 
Svinjski zrezki v zelenjavni omaki 

Dušen riž 
Zeljna solata 

 
 

 
PETEK 

9.6. 
 

Grofovo pecivo 
Sadni jogurt (Mlekarna Krepko) 

Čebulna juha 
Ribji file po tržaško 
Blitva s krompirjem 

 
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 JUNIJ 2017  
   

12.6. – 16.6.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
12.6. 

 

Črni kruh 
Maslo 

Marmelada (Kmetija Skok) 
Otroški čaj 

Piščančji paprikaš s svežo papriko 
Gluhi štruklji  
Zelena solata 

 
TOREK 
13.6. 

 
SŠSZ 

                JEDILNIK SO IZBRALI UČENCI  
Koruzni kosmiči 

Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 
Grozdje  

2. RAZREDA (SP. KUNGOTA) 
Kostna juha s korenčkom in zlatimi 

kroglicami 
Špageti po bolonjsko 

Sladoled  

 
SREDA 
14.6. 

 

Kruh s semeni 
Tunin namaz 

Rezine svežih kumar 
Lipov čaj 

Bučna juha 
Mesno zelenjavna rižota s svinjino 

Rdeča pesa 

 
ČETRTEK 

15.6. 

 
SŠSZ 

 
Kraljeva štručka 

Kakav 
Jabolko  

 
Govedina Stroganov 

Pire krompir 
Zelena solata 

 
PETEK 
16.6. 

 

Žemlja z otrobi 
Šunka 

Rezine paradižnika 
Šipkov čaj 

Pašta fižol 
Jagodni cmoki  

100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
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 JUNIJ 2017 

19.6. – 23.6.2017 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
19.6. 

 

Kruh z ovsenimi kosmiči 
Maslo 
Med  

Planinski čaj 
Jabolko 

Puranji trakovi v čebulni omaki 
Rizibizi 

Zelena solata  

 
TOREK 
20.6. 

 
SŠSZ 

 
Pletenka  

Mleko (Kmetija Fingušt-Hecl) 
Jagode 

Pečena svinjska ribica 
Pečenkina omaka 
Pražen krompir 

Zeljna solata s fižolom 

 
SREDA 
21.6. 

 

Graham kruh 
Suha salama 

Kisle kumarice 
100 % jabolčni sok (FKBV) 

Gobova juha s krompirjem 
Skutine palačinke  
Domači kompot 

 
ČETRTEK 

22.6. 

 
SŠSZ 

                JEDILNIK SO IZBRALI UČENCI  
Štručka 

Hrenovka* 
Kečap 

Otroški čaj 
Lubenica  

5. RAZREDA (SP. KUNGOTA) 
Ribji file po dunajsko 

Testeninska solata 
Sladoled  

 
PETEK 
23.6. 

 

Črni kruh 
Mlečni namaz z zelišči 

Paradižnik 
Metin čaj 

Goveji golaž 
Polenta 

Zelena solata z redkvico 

 
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!  
 


