
 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

ponedeljek 

30. 9. 2019 

torek 

1.10.2019 

sreda 

2.10.2019 

četrtek 

3.10.2019 

petek 

4.10.2019 

 

zajtrk 

  

sendvič, šunka, sir, 

kumarica, čaj 

 

koruzni žganci, *mleko,  

banana 

    

mlečna pletena     

štručka, kakav, 

ringlo 

 

 

pšenični črni kruh, 

maslo, med, lipov čaj 

 

kosilo 

  

piščančja obara z 

vlivanci, črna žemljica, 

banana  

 

čufti, pire krompir, 

paradižnikova omaka 

 

brokolijeva juha, 

skutni cmoki z 

drobtinami, kompot 

bučkina juha, 

piščančji ražnjič, 

džuveč riž, zelena 

solata 

 

popoldanska malica 

  

probiotični  sadni 

jogurt, kajzerica 

 

pirin kruh, pašteta, 

kumarica 

 

 

črna žemljica, rezina 

sira, nektarina 

 

sadni krožnik, 

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 

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 

7.10.2019 

torek 

8.10.2019 

sreda 

9.10.2019 

četrtek 

10.10.2019 

petek 

11.10.2019 

 

zajtrk 

mleko, *domači 

kruh, kisla smetana,  

džem gozdni sadeži 

rženi kruh, 

mini hrenovka, ajvar, 

sadni čaj 

 

 

samopostrežni zajtrk 

*mlečni riž, 

čokoladni/cimetov 

posip, banana 

beli pšenični kruh, 

tunin namaz, oliva, 

sadni čaj 

 

 

 

kosilo 

 

cvetačna juha, 

špageti bolonese, 

zelena solata s 

čičeriko 

kokošja juha z 

zakuho, puranji 

zrezki v smetanovi 

omaki, kmečki 

koruzni svaljki, 

zelena solata 

 

ričet, polbeli kruh, 

čokoladni puding 

 

*telečji ragu, kus 

kus, zeljna solata 

 

goveja juha s fritati , 

sojin polpet, pire 

krompir, fižolova 

solata s čebulo 

 

 

popoldanska malica 

*domači sadni 

jogurt, žemljica  

 

 jabolčni zavitek, 

limonada 

zelenjavni krožnik 

(paprika, koleraba, 

korenje), zeliščna štručka 

 

ajdova štručka, sirni 

namaz, čaj 

 

marmeladni krof,  

naravni sok 

 

 

 

 

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. 



 

 

                                                                                                                              
 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

ponedeljek 

14.10.2019 

torek 

15.10.2019 

sreda 

16.10.2019 

četrtek 

17.10.2019 

petek 

18.10.2019 

 

zajtrk 

 

buhtelj, *kakav 

 

ovseni kosmiči, 

mleko, banana 

 

koruzni žganci, 

*mleko 

 

prežganka, 

prepečenec, hruška 

 

mlečni močnik, suhe 

slive 

 

 

kosilo 

kokošja juha z 

rezanci, ocvrt sir, 

šopska solata, 

sezonsko sadje 

 

goveja juha  z 

zakuho, piščanec v 

zelenjavni omaki, riž, 

kumarična solata 

 

jota, žemljica, 

navihančki gozdni 

sadeži  

 

čufti, pire krompir, 

paradižnikova omaka 

 

zeljna juha,  ribje 

palčke,  krompirjeva 

solata 

popoldanska malica  

kruh, piščančja prsa, 

kumarica, hruška 

 

 

pšenični beli kruh, 

grozdje, keksi, čaj 

 

žemljica, trdi sir, 

paprika, čaj 

 

štručka s semeni, čaj 

 

pšenični mešani kruh,  

pašteta, paprika 

 

 

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. 



 

 

                                                                                                                                              
 

 

                                                                                                         

 

 

 

ponedeljek 

21.10.2019 

torek 

22.10.2019 

sreda 

23.10.2019 

četrtek 

24.10.2019 

petek 

25.10.2019 

 

zajtrk 

koruzni kruh, med, 

maslo, kakav 

sendvič, češnjev 

paradižnik, lipov čaj z 

limono 

mleko, pletena 

štručka, posuta z 

makom, *domač 

jabolčni čips  

*mlečni riž  

čokoladni/cimetov 

posip, slive 

ajdova štručka, skuta, 

kakav, brusnice. 

 

kosilo 

zelenjavno mesna 

enolončnica s 

stročnicami,  

čokoladna /sadna 

rolada 

goveja juha, pečena 

piščančja bedra,  

zeljna solata s 

krompirjem 

kokošja juha, skutni 

štruklji, goveji trakci 

v naravni omaki, 

zelena solata 

 

milijon juha, svinjska 

pečenka, mlinci, 

zelena solata 

 

 kremna juha, file 

osliča, kumarična 

solata s krompirjem 

 

popoldanska malica 

 rogljiček iz listnatega 

testa z marmeladnim 

polnilom, sadni čaj z 

limono 

 

polnozrnata štručka, 

čokoladno mleko 

*domač skutin 

namaz, *domači 

kruh, lipov čaj 

 

koruzni kosmiči, 

navadni jogurt 

pletena štručka, 

posuta s 

sezamom,100% 

naravni sok 

  

 

 

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. 



 

                                                                                             

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

ponedeljek 

28.10.2019 

 

torek 

29.10.2019 

sreda 

30.10.2019 

četrtek 

31.10.2019 

petek 

1.11.2019 

 

zajtrk 

prežganka, 

prepečenec, hruška 

ovseni kruh, skutni 

namaz z drobnjakom,  

planinski čaj 

koruzni kosmiči, 

mleko, rozine 

  

 

 

kosilo 

zelenjavna  

enolončnica s 

stročnicami in piro, 

čokoladne palačinke, 

jabolčni kompot 

 

bučkina juha, 

piščančji ražnjič, 

džuveč riž, zelena 

solata 

  

špinača, pire krompir, 

hrenovka 

 

PRAZNIK 

 

PRAZNIK 

 

popoldanska malica 

skuta s sadjem, 

štručka s semeni 

jogurt, ovseni kruh, 

oreščki  

 

. jabolčni zavitek, 

100% sadni sok 

  

 

 

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. 


