
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponedeljek 

2. 7. 2018 

 

Torek 

3. 7. 2018 

Sreda 

4. 7. 2018 

Četrtek 

5. 7. 2018 

Petek 

6. 7. 2018 

Zajtrk markovski črni 

kruh, maslo, 

domač med, 

mleko 

ovseni kosmiči, 

mleko, marelica 

mešani kruh, krem 

maslo, rdeča paprika, 

malinov čaj 

 

mlečni gris iz pire, 

čokoladni/cimetov 

posip, višnje 

koruzni kruh, 

sirni namaz, 

paradižnik,  lipov 

čaj 

Kosilo kokošja juha z 

ribano kašo, rižota 

z mesom in 

zelenjavo, zelena 

solata 

mesna enolončnica 

z mlado zelenjavo 

in cmoki, 

marmorni kolač 

goveja juha, pire 

krompir, *bio kuhana 

govedina, bučke v 

omaki 

 

čista  juha z ribano 

kašo, pečene krače, 

kumarična solata s 

krompirjem 

 

cvetačna juha, 

polnozrnati 

svedrčki z 

zelenjavni omako, 

zelena solata 

Popoldanska 

malica 

jabolčna čežana, 

polnozrnati 

piškoti 

pirin kruh, poli 

salama, sir, 

paprika, čaj 

domač navadni 

jogurt, jagodičevje 

 

lubenica skutin zavitek, 

*domača 

limonada  

 

Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  
*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih  ali jedeh na jedilniku, se nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Šola si pridružuje pravico do spremembe jedilnika. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponedeljek 

9. 7. 2018 

Torek 

10. 7. 2018 

Sreda 

11. 7. 2018 

Četrtek 

12. 7. 2018 

Petek 

13. 7. 2018 

Zajtrk mlečna pletena 

štručka, mleko, sliva 

ovseni kruh, trdo 

kuhano jajce, rdeča 

paprika,  metin čaj 

sadni čaj, črni kruh, 

krem maslo, češnjev 

paradižnik 

koruzni kosmiči, 

mleko, nektarina. 

rženi kruh, šunka, sir, 

sveža kumarica sadni 

čaj 

Kosilo goveja juha z rezanci, 

mlinci,  pečena 

svinjska ribica, 

zeljeva solata 

korenčkova juha, 

puranji trakci v 

naravni omaki, njoki, 

zelena solata s fižolo 

pire krompir, 

hrenovke, kmečke 

kumare 

grahova juha, mlad 

krompir v obilicah s 

peteršiljem, piščančja 

nabodalca, 

paradižnik v solati. 

bistra juha, rižota z 

bučkami mlado 

zelenjavo in sirom, 

zelena solata. 

Popoldanska malica muffin, 100% višnjev 

sok. 

melona, polnozrnati 

grisini. 

breskev, mlečni kruh 

z rozinami 

domač sadni jogurt, 

polnozrnata štručka 

sladoled  s prelivom 

iz gozdnih sadežev 

 

 

 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  
*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih  ali jedeh na jedilniku, se nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Šola si pridružuje pravico do spremembe jedilnika. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponedeljek 

16. 7. 2018 

 

Torek 

17. 7. 2018 

Sreda 

18. 7. 2018 

Četrtek 

19. 7. 2018 

Petek 

20. 7. 2018 

Zajtrk mešani kruh, maslo, 

med, marelica 

prosena kaša v mleku, 

čokoladni/cimetov 

posip, oreščki. 

črni kruh, sladka 

skuta, bela kava. 

mlečna pletena, 

mleko 

koruzni kruh, pašteta, 

oliva, čaj 

Kosilo kremna juha, 

piščančji ražnjič, 

solata iz kumaric in 

krompirja 

pire krompir, čufti, 

paradižnikova omaka 

boranija, žemljica kokošja juha, 

puranji trakci v 

omaki, riž z grahom, 

paradižnikova solata 

dušene bučke, 

krompir v obilicah, 

sesekljan zrezek 

Popoldanska malica 100% višnjev sok,  

ovsena bombetka s 

sezamom. 

marmorni kolač, 

lubenica 

sladoled sadni krožnik: 

melona, banana, slive 

skuta Obstgarten, 

polnozrnati piškoti 

 

 

 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  
*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih  ali jedeh na jedilniku, se nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Šola si pridružuje pravico do spremembe jedilnika. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ponedeljek 

23. 7. 2018 

 

Torek 

24. 7. 2018 

Sreda 

25. 7. 2018 

Četrtek 

26. 7. 2018 

Petek 

27. 7. 2018 

Zajtrk  

hrenovke, temni kruh, 

bezgov čaj 

mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, nektarina 

 

skutin namaz z 

drobnjakom, paprika, 

markovski črni kruh, 

sadni čaj 

ovseni kosmiči, 

mleko, slive 

carski praženec, 

kakav 

Kosilo kokošja juha s kašo, 

mesni polžki, 

paradižnikova solata 

s feta sirom 

piščančja obara, 

polenta, jabolčna 

čežana s sladko 

smetano 

cvetačna juha, goveji 

trakci v zelenjavni 

omaki, skutni štruklji, 

zelena solata 

goveja juha  z 

zvezdicami, 

rižota z mesom in 

zelenjavo, kumarična 

solata 

korenčkova juha, 

piščančji 

medaljončki, pire 

krompir, rdeča pesa  v 

solati 

Popoldanska malica ajdov kruh z orehi,  

sadni pinjenec 

 

temna žemljica, poli 

salama, sir, voda 

ananas, grisini čokoladni žepki, čaj jogurt Ego, sveža figa 

 

 

 

Otroci imajo vsak dan na voljo nesladkan čaj ali vodo ter jabolka v sadnem kotičku.  
*v jedeh, označenimi z zvezdico(*), je uporabljeno ekološko živilo. Zavod si pridržuje pravico do spremembe jedilnika. 

Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Tabela s podatki o vsebnosti alergenov v živilih  ali jedeh na jedilniku, se nahaja na oglasni deski zraven jedilnika. 

Šola si pridružuje pravico do spremembe jedilnika. 

 

 

 


