
 

              JEDILNIK APRIL 2019 
   

1.4. – 5.4.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
1.4. 

 

Rženi kruh 
Kisla smetana 

Jagodna marmelada (Kmetija Skok) 
Otroški čaj 

Bistra juha z zakuho 
Zeljne krpice z mletim mesom 

Rdeča pesa 

 
TOREK 

2.4. 

 
SŠSZ 

 
Čokoladni musli/koruzni kosmiči 

Mleko 
 

Kivi 
 

 
Puranji zrezek v naravni omaki 

Dušen riž 
Zelena solata 

 
SREDA 

3.4. 
 

Sezamova bombeta 
Pleskavica 
List solate 

Ketchup/majoneza 
Metin čaj 

Enolončnica s stročjim fižolom in 
krompirjem 

Zavitek s skuto 
100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
ČETRTEK 

4.4. 
 

Stoletni kruh 
Mlečni namaz z zelišči 

Rezine paradižnika 
Šipkov čaj 

Goveji golaž 
Svaljki  

Kitajsko zelje v solati z rdečo papriko 

 
PETEK 

5.4. 
 

Makova pletenka 
Sadni smuti 

Hruška  

Ribji file v koruznem ovoju 
Maslen krompir in zelenjava 

Zelena 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 APRIL 2019 
   

8.4. – 12.4.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
8.4. 

 

Pirina bombeta  
Puranja šunka 
Kisle kumarice 

Lipov čaj  
 

Krompirjev golaž z lečo 
Marmorni kolač 

100 % sok  rdeče sadje 

 
TOREK 

9.4. 
 

Mlečni riž* 
Čokoladni posip 

Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo 
Vdovič) 

Cvetačna juha 
Makaronovo meso s svinjino Kmetije Čas 

Rdeča pesa 

 
SREDA 
10.4. 

 

Graham kruh 
Tunin namaz 

Rezine paprike 
Metin čaj 

Goveje meso v čebulni omaki 
Kruhova štruca 

Zelen in rdeč radič v solati 

 
ČETRTEK 

11.4. 

 
SŠSZ 

 
Kraljeva štručka temna sezam  

Kakav 
 

Sadni krožnik 

 
Kostna juha z zakuho 

Pire krompir 
Mesni polpeti 
Zeljna solata 

 
PETEK 
12.4. 

 

Mesni burek 
Naravni jogurt* 

Pomaranča  
 

Piščančji paprikaš 
Polenta 

Zelena 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 APRIL 2019 

15.4. – 19.4.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
15.4. 

 

Rženi kruh 
Maslo 

Med (Čebelarstvo Sopl) 
Mleko  

Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo 
Vdovič) 

Špageti po bolonjsko 
Parmezan 

Zelena solata 
(Kosilo po izboru učencev 1., 4. in 5. 

razreda PŠ Svečina) 

 
TOREK 
16.4. 

 
SŠSZ 

 

 
Ovsena žemlja 

Kuhan pršut 
Kisle kumarice 

Bezgov čaj 

 
Bučna juha 

Njoki s smetanovo omako 
Rdeča pesa 

 
SREDA 
17.4. 

 

Črni  kruh 
Liptovski namaz 

Češnjev paradižniik 
Planinski čaj 

Svinjska pečenka 
Pražen krompir 

Zeljna solata s fižolom 

 
ČETRTEK 

18.4. 
 

Štručka  
Hrenovka Kmetije Čas 

Gorčica/ketchup/majoneza 
Šipkov čaj 

(Malica po izboru 1., 2. in 3. razreda 
PŠ Svečina) 

Mineštra Bobiči s puranjim mesom 
Rulada z marmelado Kmetije Skok 

100 % jabolčni sok (FKBV) 

 
PETEK 
19.4. 

 

Mlečni zdrob* 
Čokoladni posip 

Kivi  

Brokolijeva juha 
Ribji file po tržaško 
Testeninska 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 APRIL 2019 

22.4. – 26.4.2019 
 

DAN MALICA KOSILO 
 

PONEDELJEK 
22.4. 

 

 
VELIKONOČNI  

 
PONEDELJEK 

 
TOREK 
23.4. 

 
SŠSZ 

Pica žepek 
100 % sok 2 dcl 

 
Jabolko (Sadjarstvo-vinogradništvo 

Vdovič) 
(Malica po izboru 4. in 5. razreda PŠ 

Svečina) 

Zelenjavna juha z zvezdicami 
Palačinke 

Domači kompot 
(Kosilo po izboru 2. in 3. razreda PŠ 

Svečina) 

 
SREDA 
24.4. 

 

Vrtanek 
Sadni jogurt 

Sadni krožnik 

Korenčkova juha 
Rižota s šparglji in svinjino Kmetije Čas 

Ribani sir 
Rdeča pesa 

 
ČETRTEK 

25.4. 
 

Štručka s semeni 
Rezina sira 
List solate 

Bela žitna kava 

Mesne kroglice v paradižnikovi omaki 
Pire krompir 
Zelena solata 

 
PETEK 
26.4. 

 

Črni kruh 
Mesni  namaz 
Kisle kumarice 

Šipkov čaj 

Pečen piščanec 
Ajdova kaša 

Kitajsko zelje v solati s korenjem 

 
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!  
 
 


