
   
 

 
POLETNO VARSTVO 

JEDILNIK – JUNIJ, JULIJ 2021 
 

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava 
 

V primeru celodnevnega izleta se kosilo nadomesti z Lunch paketom za sabo (sendvič, sok/voda, 
jabolko/frutabela). 

 
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 KOSILO 

Ponedeljek 
28. 6. 2021 

Testenine, 
bolonjska omaka, 
mešana solata, 
čaj/sok/voda, 
sadje 

Torek 
29. 6. 2021 

Mediteranska rižota, 
mešana solata, 
čaj/sok/voda, 
sadje 

Sreda 
30. 6. 2021 

Pečena riba, 
krompirjeva solata z zeljem, 
čaj/sok/voda, 
sadje 

Četrtek 
1. 7. 2021 

Ričet, 
polbel kruh, 
sladoled, 
čaj/sok/voda 

Petek 
2. 7. 2021 

Goveja juha z zakuho, 
kuhana govedina, 
špinača, 
pečen krompir, 
čaj/sok/voda 

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


   
 

 
POLETNO VARSTVO 

JEDILNIK – JULIJ 2021 

*Lastna pridelava (/), **bio živilo/eko pridelava 
 

V primeru celodnevnega izleta se kosilo nadomesti z Lunch paketom za sabo (sendvič, sok/voda, 
jabolko/frutabela). 

 
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 KOSILO 

Ponedeljek 
5. 7. 2021 

Golaž, 
polenta, 
mešana solata, 
sladoled, 
čaj/sok/voda 

Torek 
6. 7. 2021 

Njoki, 
smetanova omaka, 
losos, 
mešana solata, 
čaj/sok/voda, 
sadje 

Sreda 
7. 7. 2021 

Čufti v omaki, 
pire krompir, 
mešana solata, 
čaj/sok/voda, 
sadje 

Četrtek 
8. 7. 2021 

Pečenka, 
rizi bizi, 
mešana solata, 
čaj/sok/voda, 
sadje 

Petek 
9. 7. 2021 

Čevapčiči, 
pečen krompir, 
ajvar, 
čaj/sok/voda, 
sadje 

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

