
 
 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 
ponedeljek 

2. 9. 2019 

torek 

3. 9. 2019 

sreda 

4. 9. 2019 

četrtek 

5. 9. 2019 

petek 

6. 9. 2019 

 

 

zajtrk 

 

pirin mlečni zdrob, 

čokoladni/cimetov 

posip 

 

koruzni žganci, 

mleko,  slive 

 

 

polbeli kruh, maslo, 

marelični džem, sadni 

čaj 

 

 

čajni rogljiček, bela 

žitna kava 

 

 

ovseni kruh, tunin 

namaz, manj sladek 

čaj 

 

 

 

kosilo 

 

kokošja juha z 

zelenjavo  in kvinojo, 

kruh, banana 

 

bučna juha, mesni 

makaroni, 

paradižnikova solata s 

papriko 

 

 

 

goveji golaž, polenta, 

jabolko 

 

boranja, bela 

žemljica, puding  

 

brokoli juha, file 

osliča, krompirjeva 

solata 

 

popoldanska malica 

 

osje gnezdo s 

čokolado, čaj 

 

 

 

polbeli kruh, topljeni 

sir, kumarice 

 

pro biotični jogurt,  

pirina bombetka* 

 

polnozrnat kruh, poli 

salama, naravni sok 

 

sadni krožnik (slive, 

hruške, fige) 

 

 

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

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. Zavod si pridržuje pravico do spremembe 

jedilnika. 
 

 



 

                                                                                                       

 

 

                                                                                                         
 

 

 

 
ponedeljek 

9. 9. 2019 

torek 

10. 9. 2019 

sreda 

11. 9. 2019 

četrtek 

12. 9. 2019 

petek 

13. 9. 2019 

 

zajtrk 

 

ovseni kruh, sladka 

skuta, čaj 

 

 

 

 ajdovi žganci, mleko 

 

sendvič (šunka, sir, 

kumarica),domač 

napitek 

čaj 

 

 

carski praženec, čaj 

 

domači kruh, maslo, 

med, mleko, jabolko 

 

 

 

 

kosilo 

 

goveja juha z zakuho, 

široki rezanci, polivka 

z mesom, solata s 

papriko, koruzo in 

paradižnikom  

 

 

zelenjavna juha z 

mesom, lečo in 

zdrobovimi cmoki,  

borovničev mafin  

 

 

čufti, pire krompir, 

paradižnikova omaka 

 

 

grahova juha, 

sojini polpeti, riž z 

grahom, zelena solata 

 

 

kokošja juha, dušen 

piščanec, kus kus z 

zelenjavo, zeljna 

solata 

 

popoldanska malica 

 

polbeli kruh, pašteta, 

paprika 
 

 

čokoladni puding, 

banana 

 

domač navadni 

jogurt, med, kruh 

 

 

sadni jogurt, bela 

žemljica 

 

biskvitni kolač z 

lešniki, čaj 

 

 

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.  

 

 

                                                                                                   



 

 

                                                                                                    
 

 

 

 
ponedeljek 

16. 9. 2019 

torek 

17. 9. 2019 

sreda 

18. 9. 2019 

četrtek 

19. 9. 2019 

petek 

20. 9. 2019 

 

 

zajtrk 

 

polnozrnat kruh, kisla 

smetana, borovničev 

džem, čaj 

 

mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, hruška 

 

 

 kosmiči, mleko, banana 

 

 

mlečni močnik, 

čokoladni posip 

 

koruzni kruh, trdo 

kuhano jajce, sir za 

mazanje, sveža 

kumara, otroški čaj  

 

 

 

 

kosilo 

 

 

telečji paprikaš, 

polenta, zeljna solata, 

naravni sok 

 

 

juha z zakuho, 

pečene piščančje 

krače, pražen 

krompir, zelena 

solata  

 

 

 

 

 

golaž, testenine, 

sadje 

 

 

kokošja juha z 

zakuho, rižota s 

piščančjim mesom, 

rdeča pesa 

 

 

kostna juha, pečenica, 

pražen krompir, 

sladko zelje 

 

popoldanska malica 

makova štručka, 

zelenjavni krožnik 

(korenček, kumarice, 

paradižnik) 

 

 

čokoladni kvašeni 

zavitek , naravni sok 

 

sadni pinjenec, beli 

polžek 

 

piščančje prsi, 

pšenični črni kruh, 

čaj 

 

sadni krožnik 

(grozdje, hruške, 

slive) 

 

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 pridružuje 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. 

                                                                                                              

 

 



 

 

 

 

                                                                                            
 

 

 

 
ponedeljek 

23. 9. 2019 

torek 

24. 9. 2019 

sreda 

25. 9. 2019 

četrtek 

26. 9. 2019 

petek 

27. 9. 2019 

ponedeljek 

30.9.2019 

 

zajtrk 

črni kruh, 

hrenovka, dodatki, 

sadni čaj 

 polbeli kruh, 

čokoladni namaz, 

malinov čaj z 

limono 

mlečni pirin zdrob, 

čokoladni/cimetov 

posip 

 

polnozrnati kruh, 

rezina sira, 

medeni napitek 

 kruh, pašteta, 

sveža paprika, čaj 

z limono 

kruh, domači 

medeni namaz, 

bela žitna kava 

 

 

kosilo 

 

zelenjavno mesna 

enolončnica s 

stročnicami in 

lečo, žemljica, 

puding 

goveja juha z 

rezanci, puranji 

trakci v omaki, 

ajdova kaša z 

zelenjavo/riž, 

zelena solata 

 

sladko zelje, pire 

krompir, sesekljan 

zrezek 

 

kokošja juha z 

vlivanci, mesna 

lazanja, zelena 

solata s koruzo 

 

grahova juha, 

testenine s tunino 

in baziliko, 

kumarična solata 

 

krompirjev 

golaž, 

hrenovka, 

biskvitni kolač 

z malinami 

(Pečjak) 

popoldanska 

malica 

 

pomaranča, 

polnozrnati grisini 

 

 

skuta s sadjem 

v kornetu 

 

kruh, pašteta, 

kumarica 

rogljiček iz 

listnatega testa, 

limonada 

 

sadni jogurt, ajdov 

kruh z orehi 

  

vanilijev 

puding 

 

 

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. 

 


