
 

JEDILNIK    
junij 2021 

  
ZAJTRK 

 
MALICA 

 
KOSILO 

 

 
TOREK,  

1. 6.  
 

SVETOVNI DAN 
MLEKA 

 
rezina črnega kruha 

(1,8),  
rezina sira (7), 

sadni čaj 
 

 
polbeli kruh (1,8),  

namaz z Viki kremo 
(1,7,8), hladno 

polnovredno mleko (7)  
 

 

štefani pečenka (1,3), 
kus kus z zelenjavo,  

zelena solata  

 
SREDA,  

2. 6.  
 

 
čokoladne kroglice na 

mleku (1,7,8) 

 

 
pečen puranji zrezek,  
paradižnikova solata, 

bela žemlja (1) 
 

 

špargljeva juha (1,3),  
široke testenine z 

mesno omako (1,3),  
zelena solata 

 

 
ČETRTEK,  

3. 6. 
 

 
skutin žepek (1,7),  
šolski zeliščni čaj 

 

 
krompirjev golaž s 

hrenovko (1,7),  
polbeli kruh (1), 

nektarina 
 

 
svinjski zrezek v 

naravni omaki (1,3,7),  
njoki (1,3),   

zelena solata s 
čičeriko 

 
 

PETEK,  
4. 6.  

 

 
francoski rogljiček 

(1,7,8), 
sadni čaj  

 
mlečna juha (1,7),  
posip s kakavom 

(1,7,8), melona 
 

 

pečeni ražnjiči,  
dušen riž,  

paradižnikova solata  

 
PONEDELJEK,  

7. 6. 
 

ZELENI DAN 

 
 

 
sirova štručka (1,7), 
hladno polnovredno 

mleko (7)  
 

 
carski praženec (1,3,7), 

šolski zeliščni čaj 
 

 
zelenjavna juha, 

krompirjevi svaljki v 
smetanovi omaki 

(1,3,7),  
zelje v solati 

 
 

TOREK,  
8. 6. 

 
čokolino z mlekom 

(1,7,8) 

 
makaronovo meso 

(1,3),  
solata iz rdeče pese 

 

 

pečena svinjska 
pečenka, mlinci (1),  

paradižnikova solata 
 

 
SREDA,  

9. 6.  
 

 
rezina črnega kruha 

(1,8),  
namaz s pašteto 

Argeto (1,7,8), 
otroški čaj 

 

 
paprikaš s piščančjim 

mesom,  
graham žemlja (1,7,8), 

 marelica 

 

 

goveja juha  
z rezanci (1,3),  

kruhov cmok v mesni 
omaki (1,3,7),  
zelena solata 

 
ČETRTEK,  

10. 6. 
 

 
čokoladni žepek (1,7,8),  

otroški čaj 
  

 
čufti v paradižnikovi 

omaki,  
polbeli kruh (1), 
pomarančni sok 

 

 
ocvrt piščančji  
zrezek (1,3),  

dušen zelenjavni riž,  
zelena solata s koruzo 



 
PETEK,  
11. 6.  

 
TRADICIONALNI 

SLOVENSKI 
ZAJTRK 

 
medeni zajtrk:  

rezina polbelega  
kruha (1),  

namaz z maslom (7)  
in medom,  

polnovredno mleko (7), 
jabolko 

 

 
naravni probiotični 

jogurt (7),  

graham žemlja (1,7,8) 
 

 

boranja s svinjskim 
mesom (1,3),  

velika bela žemlja (1), 
frutabela (1,7,8) 

 
PONEDELJEK,  

14. 6. 
 

ZELENI DAN 

 
 

 
mleko (7) s 

čokoladnimi kroglicami 
(1,8) 

 

 
skutini štruklji (1,3,7), 

sadni čaj 

 
kokošja juha  
s fritati (1,3),  

fuži testenine (1,3)  
z gobovo omako,  

mešana solata 
 

 
TOREK,  

15. 6. 

 
rezina polbelega  

kruha (1),  
namaz s tuno, 

otroški čaj 
 

 
goveja juha z 

govedino in ribano 
kašo (1,3),  

marmorni kolač (1,3,7,8) 
 

 

govedina Stroganov  v 
omaki, 

kus kus, 
paradižnikova solata s 

kumarami 
 

 
SREDA,  

16. 6.  
 

 
 rezina črnega kruha 

(1,8), poli salama, 
sadni čaj 

 

 
pečene piščančje 

krače,  
paradižnik v solati, 

bela žemlja (1)  
 

 

rižota s svinjskim 
mesom in zelenjavo,  
solata iz rdeče pese, 

nektarina 
 

 
ČETRTEK,  

17. 6. 
 

 
pšenični zdrob na 
mleku (1,7), posip s 

kakavom (1,7,8) 
 

 
njoki s haše omako 

(1,3),  
solata iz rdeče pese, 

melona  

 
dušena govedina v 
omaki z gobicami 

(1,3,7),  
koruzna polenta,  

zelena solata 
 

 
PETEK,  
18. 6.  

 

 
rezina polbelega kruha 

(1),  čokoladni  
namaz (1,7,8),  

hladno mleko (7)  
 

 
mlečni riž (1,7),  

posip s kakavom 
(1,7,8), banana 

 

 

bučkina juha,  
sojini polpeti (1,6,8), 

pire krompir (7),  
solata iz rdeče pese 

 

 
PONEDELJEK,  

21. 6. 
 

ZELENI DAN 

 
 

 
orehova potička (1,7,8), 

sadni čaj 
 
 

 
sirova štručka (1,7), 

rezina sira (7),  
zelena paprika, 

malinov sok,  
marelica  

 

 
ričet s prekajenim 

mesom,  
polbeli kruh (1), 

jabolčni zavitek (1,3,7) 

 

 
TOREK,  

22. 6. 

 
mlečna pletenica (1,7), 
namaz z marmelado, 

otroški čaj 
 

 
mineštra s svinjskim 
mesom in zelenjavo, 
graham žemlja (1,8), 

čokoladica (1,7,8) 

 

 
goveja juha s 

kroglicami (1,3),  
ocvrti kaneloni s šunko 

in sirom (1,3,7),  
hladna solata s 

testeninami (1,3,7) 
  

 
SREDA,  

23. 6.  
 

 
koruzni kosmiči na 

mleku (1,7,8), 

 
pečena pleskavica, 

lepinja (1),  
ajvar, zenf (10), 
pomarančni sok 

 

 

prežganka z jajčko 
(1,3),  

makaroni  
s sirom (1,3,7),  
zelena solata 



 
ČETRTEK,  

24. 6. 
 

 
mala bela žemlja (1), 

EGO napitek (7) 
 

 
velika bela žemlja (1), 

poli salama, sir (7),  
sladoled (7) 

 

 

 
ocvrt piščančji  
zrezek (1,3),  
mlinci (1),  

paradižnikova solata s 
kumarami 

 

 

*ALERGENI 

SNOVI ALI PROIZVODI, KI POVZROČAJO ALERGIJO IN PREOBČUTLJIVOST IN JIH DOLOČENI 
OBROK LAHKO VSEBUJE: 

1. GLUTEN (ŽITA, KI VSEBUJE GLUTEN) 
2. RAKI (RAKI IN PROIZVODI IZ NJIH) 
3. JAJCA (JAJCA IN PROIZVODI IZ NJIH) 
4. RIBE (RIBE IN PROIZVODI IZ RIB) 
5. ARAŠIDI (ARAŠIDI IN PROIZVODI IZ NJIH) 
6. SOJA (ZRNJE SOJE IN PRIZVODI IZ NJIH) 
7. MLEKO (MLEKO IN IZDELKI KI VSEBUJEJO LAKTOZO) 
8. OREŠČKI (OREŠČKI) 
9. ZELENA (LISTNA ZELENA IN PROIZVODI IZ NJE) 
10. GORČIČNO SEME (GORČIČNO SEME IN PROZVODI IZ NJEGA) 
11. SEZAMOVO SEME (SEZAMOVO SEME IN PROIZVODI IZ NJEGA) 
12. ŽVEPLOV DIOKSID (ŽVEPLOV DIOKSID VEČ KOT 10 MG/KG) 
13. VOLČJI BOB (IN PROIZVODI IZ NJEGA) 
14. MEHKUŽCI (IN PROIZVODI IZ NJIH) 

Dovoljujemo si spremembo jedilnika, če določenega živila trenutno ni na tržišču, ali zaradi drugačne 
organizacije pouka (dnevi dejavnosti, zdravniški pregledi, interdisciplinarne ekskurzije …) 


