
   
 

JEDILNIK – MAJ 2021 

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava,  
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava 

 
Vse tri obroke imajo na voljo učenci, za katere se izvaja pouk v šoli. Učenci imajo dostop do pitne vode v 

jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih 
dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik je namenjen učencem brez 

prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na spletni strani 

šole in v šolski jedilnici). 

 

Vodja kuhinje: 
Danica Pust 

 
DOBER TEK! 

 

Organizator šolske prehrane: 
Laura Javoršek 

 
  

DATUM MALICA KOSILO POP. MALICA 

Ponedeljek 
3. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Tunin namaz s skuto, 
polnozrnat kruh, 
čaj (Zakladi Kočevske) 
 
Sveža paprika 

Porova juha, 
polnozrnate testenine z omako 
Carbonara, 
zelena solata z radičem, 
ananas 
 

Jabolko, 
hruška, 
korenček 

Torek 
4. 5. 2021 

 
NPZ SLJ 6., 9. r 

Pirina kajzerica, 
puranja šunka, 
paradižnik, 
čaj 

Goveja juha z rezanci, 
pire krompir, 
pečenka, 
zelena solata z radičem, 
100 % bezgov sok z vodo  

Jabolko, 
paprika, 
paradižnik 

Sreda 
5. 5. 2021 

 
 

ŠSZ 

Ekološki sadni jogurt**, 
kifelj, 
 
 
Krhlji suhih hrušk 
(Zakladi Kočevske) 

Bučna juha, 
mediteranska rižota s puranjim 
mesom, 
zeljna solata s korenčkom, 
melona 
 

Jabolko, 
banana, 
lešniki/orehi 

Četrtek 
6. 5. 2021 

 
NPZ MAT 6., 9. r 

Bio polnozrnat kruh**, 
kisla smetana (Kocjančič), 
borovničev džem, 
čaj 

Dušena govedina, 
krompirjevi svaljki, 
zelena solata z radičem, 
jabolčni krhlji 

Jabolko, 
pomaranča, 
suhe brusnice in 
rozine 
 

Petek 
7. 5. 2021 

Eko mleko**, 
koruzni kosmiči, 
banana  
 

Piščančja obara, 
ajdovi žganci/ajdov kruh, 
domača pita 

Jabolko, 
hruška, 
korenček 

http://solskilonec.si/wp-content/uploads/2014/11/CELEX-32011R1169-SL-TXT.pdf


   
 

JEDILNIK – MAJ 2021 

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava,  
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava 

 
Vse tri obroke imajo na voljo učenci, za katere se izvaja pouk v šoli. Učenci imajo dostop do pitne vode v 

jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih 
dejavnosti, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Jedilnik je namenjen učencem brez 

prehranskih alergij. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost, ki so navedeni v Prilogi II Uredbe EU 1169/2011, str. 43 (objavljeno na spletni strani 

šole in v šolski jedilnici). 

 

Vodja kuhinje: 
Danica Pust 

 
DOBER TEK! 

 
 

Organizator šolske prehrane: 
Laura Javoršek 

 
 
 

DATUM MALICA KOSILO POP. MALICA 

Ponedeljek 
10. 5. 2021 

 
NPZ TJA 6. r, 

ŠPO 9. r 

Ržen kruh, 
bio maslo** (Kocjančič), 
med, 
bela kava 

Goveji golaž, 
polenta, 
zelena solata z motovilcem, 
100 % pomarančni sok z vodo 

Jabolko, 
ananas, 
krhlji suhih hrušk 

Torek 
11. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Pica, 
čaj, 
 
Sveža paprika 

Piščančji paprikaš, 
pirini svaljki, 
zelena solata z radičem in 
fižolom, 
kompot  

Jabolko, 
paprika, 
paradižnik 

Sreda 
12. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Koruzna bombeta s sirom 
in bučnimi semeni,  
bio sadni kefir**, 
 
Jabolko  

Zelenjavna juha, 
pečen piščanec, 
dušen korenček z grahom v 
prilogi, 
pire krompir s cvetačo, 
rdeča pesa v solati 

Jabolko, 
banana, 
lešniki/orehi 

Četrtek 
13. 5. 2021 

Ajdov kruh, 
topljen sir, 
paradižnik, 
čaj 

File postrvi, 
blitva s krompirjem, 
zelena solata z radičem, 
100 % pomarančni sok z vodo 

Jabolko, 
suhi krhlji kakija, 
suhe brusnice in 
rozine 
 

Petek 
14. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Bio buhtelj z ekološko 
čokolado**, 
eko mleko**, 
 
Jabolčni čips (Zakladi 
Kočevske) 

Ričet, 
bio polbeli kruh**, 
palačinke z marmelado 

Jabolko, 
hruška, 
korenček 

http://solskilonec.si/wp-content/uploads/2014/11/CELEX-32011R1169-SL-TXT.pdf


   
 

JEDILNIK – MAJ 2021 

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava,  
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava 

 
Vse tri obroke imajo na voljo učenci, za katere se izvaja pouk v šoli. Učenci imajo dostop do pitne vode v 

jedilnici, na pitnikih in v učilnicah. V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil in ob dnevih 
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Vodja kuhinje: 
Danica Pust 

 
DOBER TEK! 

 

Organizator šolske prehrane: 
Laura Javoršek 

 
 
  

DATUM MALICA KOSILO POP. MALICA 

Ponedeljek 
17. 5. 2021 

Hot dog, 
hrenovka, 
ajvar/gorčica 
čaj (Zakladi Kočevske) 

Čušpajz, 
pirin kruh, 
domače pecivo s skuto 

Jabolko, 
ananas, 
krhlji suhih hrušk 

Torek 
18. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Pšenični zdrob na mleku, 
košček temne čokolade 
 
Češnje (Zakladi 
kočevske) 

Zelenjavna juha, 
tortelini, 
haše omaka, 
zelena solata z radičem, 
suhe slive 

Jabolko, 
paprika, 
paradižnik 

Sreda 
19. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Pisan kruh, 
sir trapist, 
kumarica, 
čaj 
 
Jagode (Zakladi 
kočevske) 

Chili concarne (nepekoč), 
kruhov cmok, 
zelena solata z radičem, 
100 % bezgov sok z vodo 

Jabolko, 
banana, 
lešniki/orehi 

Četrtek 
20. 5. 2021 

Tunin namaz s skuto, 
polnozrnat kruh, 
čaj  

Pire krompir, 
korenčkova omaka, 
perutninski ražnjiči, 
zelena solata z radičem, 
100 % jabolčni sok z vodo 

Jabolko, 
suhi krhlji kakija, 
suhe brusnice in 
rozine 
 

Petek 
21. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Polnozrnata sirova 
štručka, 
ego sadni jogurt 
 
Jabolko (Zakladi 
kočevske) 

Pasulj, 
pirin kruh, 
kompot 

Jabolko, 
hruška, 
korenček 

http://solskilonec.si/wp-content/uploads/2014/11/CELEX-32011R1169-SL-TXT.pdf


   
 

JEDILNIK – MAJ 2021 

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava,  
ŠSZ – Šolska shema: Šolsko sadje in zelenjava 

 
Vse tri obroke imajo na voljo učenci, za katere se izvaja pouk v šoli. Učenci imajo dostop do pitne vode v 
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Vodja kuhinje: 
Danica Pust 

 
DOBER TEK! 

 

Organizator šolske prehrane: 
Laura Javoršek 

 
 
 
 

DATUM MALICA KOSILO POP. MALICA 

Ponedeljek 
24. 5. 2021 

Kmečki kruh, 
kisla smetana, 
borovničev džem, 
čaj 

Polnozrnate testenine z omako 
carbonara, 
zeljna solata s korenčkom, 
limonada 

Jabolko, 
ananas, 
krhlji suhih hrušk 

Torek 
25. 5. 2021 

Polnozrnata žemlja, 
piščančje prsi v ovoju, 
100 % pomarančni sok 
1/1 
 
Paprika  

Losos v smetanovi omaki, 
polnozrnati široki rezanci, 
zelena solata z radičem, 
jabolčni kompot s hruškami  

Jabolko, 
paprika, 
paradižnik 

Sreda 
26. 5. 2021 

 
ŠSZ 

Mlečni riž, 
košček temne čokolade 
 
 
Jagode (Zakladi 
kočevske 

Ajdovi polpeti, 
pire krompir, 
zelenjavna omaka, 
rdeča pesa v solati, 
melona 
 

Jabolko, 
banana, 
lešniki/orehi 

Četrtek 
27. 5. 2021 

Ovsen kruh, 
tunin namaz s skuto, 
paradižnik, 
čaj 
 

Čufti, 
pire krompir, 
zelena solata z radičem in 
motovilcem, 
100 % pomarančni sok z vodo 

Jabolko, 
suhi krhlji kakija, 
suhe brusnice in 
rozine 
 

Petek 
28. 5. 2021 

Ekološki jogurt vanilija**, 
pletenka 
 
Jabolko (Zakladi 
kočevske 
 

Fižolova juha z zakuho, 
jagodni cmoki s cimetovim 
posipom 

Jabolko, 
hruška, 
korenček 

http://solskilonec.si/wp-content/uploads/2014/11/CELEX-32011R1169-SL-TXT.pdf

