
OŠ IVANA SKVARČE                                                                                                                                ZAGORJE OB SAVI  
                                                     

Šola si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.                                   Organizator prehrane - Nada Brezovar 
 

JEDILNIK  OD 28. 5. do 1. 6. 2018 
 

Pri malici in kosilu je 100% sok mešan z vodo ali pa voda, čaj sladkan z medom. V jedilnici je ves dopoldan polbel kruh. 
Alternativna malica: med, maslo, marmelada, polbel kruh, kosmiči koruzni, ovseni, čokolino (G pšenica,oves, L,O lešnik) 

 

 MALICA 
Dnevno  tris sadja in sveže zelenjave 

 

KOSILO 
Pri kosilu dnevno vsaj ena vrsta solate in sadja. 

PONEDELJEK 
ž 

28. 5. 

Žemlja koruzna G pšenica, sadni namaz L, 
paradižnik 

Shema šolskega sadja jabolko 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Polnjena paprika G pšenica, J, pire krompir L, sadna 
solata L 

TOREK 
ž 

29. 5. 

Makova štručkaG pšenica,L, sadni jogurt 
L,topljeni sir L 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Hrenovka, pire krompir L, špinača G pšenica,L 

SREDA 
ž 

30. 5. 
 

Suha salama, korenšpic G pšenica,O,S, 
kumarice 

Shema šolskega sadja jagode 

šolskega mleka- mleko in jogurt kmetije Ule L 

Piščančji paprikaš G pšenica, kruhovi moki G pšenica, L, J, 
zelena solata, rdeča pesa, fižol 

ČETRTEK 
ž 

31. 5. 
Pecivo slanik G pšenica, češnjev paradižnik 

Ocvrti lignji G pšenica,M,J, krompir v kosih, solata 
špinača, zelje, leča 

 
PETEK 

p 
1. 6. 

Sirov burek L, G pšenica, ego L 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Makaronovo meso G pšenica,J, solata paradižnik, 
paprika, sadje jagode 

 
 

Glavna kuharica – Veronika Klopčič                                    Dober tek!       



OŠ IVANA SKVARČE                                                                                                                                ZAGORJE OB SAVI  
                                                     

Šola si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.                                   Organizator prehrane - Nada Brezovar 
 

JEDILNIK  OD 4. do 8. 6. 2018 
 

Pri malici in kosilu je 100% sok mešan z vodo ali pa voda, čaj sladkan z medom. V jedilnici je ves dopoldan polbel kruh. 
Alternativna malica: med, maslo, marmelada, polbel kruh, kosmiči koruzni, ovseni, čokolino (G pšenica,oves, L,O lešnik) 

 

 MALICA 
Dnevno  tris sadja in sveže zelenjave 

KOSILO 
Pri kosilu dnevno vsaj ena vrsta solate in sadja. 

PONEDELJEK 
p 

4. 6. 

Polbela žemlja G pšenica, sirni namaz L, 
češnjev paradižnik, bela kava L 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 
 

Svederčki mozaikG pšenica,J, paradižnikova omaka z 
mesom G pšenica, solata mehka, korenje, zelje,leča 

TOREK 
p 

5. 6.  

Polbela bombeta G pšenica,rž, tuna 
šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

 

Piščančji zrezek v zelenjavni omaki G pšenica, dušen 
riž, zeljna endivija, koruza, radič,leča 

SREDA 
ž 

6. 6. 
 

Buhtelj G pšenica,oves, mlečni napitek 
šolskega mleka- mleko in jogurt kmetije Ule L 

Shema šolskega sadja jabolko - bio 

Goveja juha G pšenica, kuhana govedina, pražen 
krompir, solata kristalka, radič, leča 

ČETRTEK 
p 

7. 6. 

Polbela štručka G pšenica, hrenovka , 
radič, ajvar 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Puranji paprikaš G pšenica, njoki pirini G pšenica,pira,J,L,  
solata: rdeča pesa, zelena, koruza 

 
PETEK 

ž 
8. 6. 

Pirina štručka G pšenica,pira, varovalna 
piščančja šunka, kumarice L 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 
 

Korenjeva juha z ješprenjemG pšenica,L, obročki 
lignjev, krompirjev narastek L,J, solata kriustalka, 

zelje, leča 

Glavna kuharica – Melita Drobne        Dober tek! 
 



OŠ IVANA SKVARČE                                                                                                                                ZAGORJE OB SAVI  
                                                     

Šola si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.                                   Organizator prehrane - Nada Brezovar 
 

JEDILNIK OD 11. do 15. 6. 2018 
 

Pri malici in kosilu je 100% sok mešan z vodo ali pa voda, čaj sladkan z medom. V jedilnici je ves dopoldan polbel kruh. 
Alternativna malica: med, maslo, marmelada, polbel kruh, kosmiči koruzni, ovseni, čokolino (G pšenica,oves, L,O lešnik) 

 

 MALICA 
Dnevno  tris sadja in sveže zelenjave 

 

KOSILO 
Pri kosilu dnevno vsaj ena vrsta solate in sadja. 

PONEDELJEK 
ž 

11. 6. 

Pizza margeritaG pšenica, smuthi L 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 
 

Bučkina juha G pšenica,L, mesna lazanja G pšenica,solata 
kristalka, rdeča pesa,špinača   

TOREK 
p 

12. 6.  

Sesekljani zrezek iz  govedine,  bombeta 
ovsena G pšenica,oves , solata kristalka 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Krompirjev golaž G pšenica, skutina klobasa z jagodami 
Gpšenica,J,L, solata endivija, zelje, koruza 

SREDA 
ž 

13. 6. 
 

Makova štručka G pšenica,, ego jogurt, topljeni 
sir L 

šolskega mleka- mleko kmetije in jogurt Ule L 
Shema šolskega sadja jabolko 

Švicarski zrezek G pšenica,J,L , pečen krompir, solata 
kristalka, endivija, radič, fižol 

ČETRTEK 
ž 

14. 6. 

Mlečni riž L, sveže borovnice, polbel kruh G 

pšenica 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Juha s stročnicami, pečeni file postrvi R 1 pire krompir s 
korenjem, solata ledenka, kristalka, zelje, čičerika 

PETEK 
p 

15. 6. 

Kebab piščančji G pšenica,L,J, 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 
Shema šolskega sadja – solata - bio 

Testenine – široki rezanci, z mesno zelenjavno omako 
G pšenica,J , solata kristalka, leča, rdeča pesa  

 
Glavna kuharica – Melita Drobne        Dober tek!        

 
 



OŠ IVANA SKVARČE                                                                                                                                ZAGORJE OB SAVI  
                                                     

Šola si pridržuje pravico do spremembe jedilnika.                                   Organizator prehrane - Nada Brezovar 
 

JEDILNIK OD 18. do 22. 6. 2018 
 

Pri malici in kosilu je 100% sok mešan z vodo ali pa voda, čaj sladkan z medom. V jedilnici je ves dopoldan polbel kruh. 
Alternativna malica: med, maslo, marmelada, polbel kruh, kosmiči koruzni, ovseni, čokolino (G pšenica,oves, L,O lešnik) 

 

 MALICA 
Dnevno  tris sadja in sveže zelenjave 

 

KOSILO 
Pri kosilu dnevno vsaj ena vrsta solate in sadja. 

PONEDELJEK 
p 

18. 6. 

Polbela bombeta, kisla smetana, marmelada 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Pečenka, bučke v smetanovi omaki G pšenica,L, pire 
krompir G pšenica,J,L 

TOREK 
ž 

19. 6. 

Kajzarica  G pšenica,, sir edamec L, zelena solata, 
bela kava L 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Dunajski zrezek G pšenica,J, mlado zelje v omaki G pšenica, beli 
žganci L, mehka solata 

SREDA 
ž 

20. 6. 

Pečena jajca L, korenšpic G pšenica 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 
Polenta L, govedina v omaki G, zeljna, zelena solata, 

mlečna rezina Valerija G pšenica,L,J,O,S 

ČETRTEK 
p 

21. 6. 

SAMOPOSTREŽNA MALICA G pšenica,L,J,O 

 

šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

Pečen piščanec v zelenjavni omaki L, G pšenica, kus kus G 
pšenica, solata zelena, rdeča pesa 

PETEK 
ž 

22. 6. 

Mafini  G pšenica,L,J,, sadni napitek 
šolskega mleka- mleko kmetije Ule L 

 

Makaronovo meso G pšenica,J, solatni bife: endivija, rdeča 
pesa, koruza, sladoled G pšenica,L,O,S 

 
 

Glavna kuharica – Melita Drobne        Dober tek!        
 
 


