
Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

12. 7. 2021
čokolešnik z mlekom

polbela žemlja, čajna 

suha salama, sveže 

kumare, malo sladkan 

šipkov čaj

jagode
polnjene paprike, krompir v 

kosih, lubenica

krof z marmelado, malo 

sladkan šipkov čaj

Torek,               

13. 7. 2021

pisan kruh, domač ribji 

(sardelni) namaz, 

domača limonada

pisan kruh, domač ribji 

(sardelni) namaz, 

domača limonada

svež korenček

telečji zrezek v gorčični omaki, 

pečena polenta s parmezanom, 

zelena solata

prepečenec, jagode

Sreda,                 

14. 7. 2021

graham kruh, maslo, 

med, malo sladkan 

otroški čaj

graham kruh, maslo, 

med, malo sladkan 

otroški čaj

nektarina

zelenjavna mineštra, hamburger 

(lepinja, pleskavica, paradižnik, 

zelena solata)

banana, malinov sirup, 

razredčen z vodo

Četrtek,             

15. 7. 2021

štručka s semeni, 

čokoladno mleko

štručka s semeni, 

čokoladno mleko
marelice

puranji zrezek po pariško, 

brokolijev pire, paradižnikova 

solata

napolitanke, breskev

Petek,               

16. 7. 2021

mlečni zdrob z eko 

mlekom

mlečni zdrob z eko 

mlekom
suhe slive

piščančja nabodala, pražen 

krompir, kremna špinača

sirova štručka, 

paradižnik češnjevec, 

razredčen bezgov sirup

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

J E D I L N I K od 12. 7. do 16.7. 2021

Dober tek!

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 



Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

19. 7. 2021

koruzni kruh, pašteta s 

šunko, rezina 

paradižnika, domača 

limonada

koruzni kruh, pašteta s 

šunko, rezina 

paradižnika, domača 

limonada

ananas

gratinirane testenine (široki 

rezanci) s šunko in jajci, zeljnata 

solata s fižolom

skutni zavitek, otroški čaj

Torek,               

20. 7. 2021

polenta z eko domačim 

mlekom

polenta z eko domačim 

mlekom
melona

kostna juha z zvezdicami, meso 

iz juhe, pire krompir, brstični 

ohrovt z drobtinami

mlečni rogljič, topljeni 

sir, 100%-ni jabolčni sok, 

razredčen z vodo

Sreda,                 

21. 7. 2021

pica, malo sladkan čaj 

jagoda in malina

pica, malo sladkan čaj 

jagoda in malina
banana

grahova juha, rižota s piščančjim 

mesom in zelenjavo, 

paradižnikova solata

polnozrnata štručka, eko 

navadni jogurt

Četrtek,             

22. 7. 2021

ovsen kruh, kisla 

smetana, slivova 

marmelada, bela žitna 

kava

ovsen kruh, kisla 

smetana, slivova 

marmelada, bela žitna 

kava

lubenica
krompirjevi svaljki, mesna 

omaka, ribani sir, zelena solata

pisan kruh, domač ribji 

namaz, malo sladkan 

planinski čaj

Petek,               

23. 7. 2021

polbel kruh, jajčni 

namaz, pomarančni 

sirup, razredčen z 

vodo

polbel kruh, jajčni 

namaz, pomarančni 

sirup, razredčen z vodo

jagode ješprenj, črn kruh, puding
riževi vaflji, hruškov 

nektar

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

J E D I L N I K od 19. 7. do 23.7. 2021

Dober tek!

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 



Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

26. 7. 2021

francoski rogljiček z 

marmelado, domača 

limonada

francoski rogljiček z 

marmelado, domača 

limonada

jabolko
telečji zrezek v naravni omaki, 

kruhov cmok, zelena solata

pisan kruh, skuta s 

podloženim sadjem

Torek,               

27. 7. 2021

bombeta s sezamom, 

piščančja poli salama, 

kisle kumarice, 100%-

ni jabolčni sok, 

razredčen z vodo

bombeta s sezamom, 

piščančja poli salama, 

kisle kumarice, 100%-ni 

jabolčni sok, razredčen z 

vodo

lubenica
zelenjavna mineštra, koruzni 

kruh, biskvit s sadjem

sirova štručka, 

paradižnik češnjevec

Sreda,                 

28. 7. 2021

makova štručka, eko 

probiotični jogurt

makova štručka, eko 

probiotični jogurt
breskev

ocvrti lignji, pečen krompir, 

mešana solata (paprika, 

paradižnik, kumare)

grisini, jagode

Četrtek,             

29. 7. 2021

graham kruh, 

mesnozelenjavni 

namaz, malo sladkan 

čaj gozdni sadeži

graham kruh, 

mesnozelenjavni namaz, 

malo sladkan čaj gozdni 

sadeži

grozdje
lazanja z mesnim nadevom, 

radič in zelena solata s čičeriko

zavitek osje gnezdo, 

bezgov sirup, razredčen 

z vodo

Petek,               

30. 7. 2021

čokoladne kroglice z 

eko domačim mlekom

čokoladne kroglice z eko 

domačim mlekom
banana

sirovi tortelini, paradižnikova 

omaka s tuno, kumarična solata

polbel kruh, ribja 

pašteta, malo sladkan 

otroški čaj

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 

J E D I L N I K od 26. 7. do 30.7. 2021

Dober tek!



Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

2. 8. 2021

pisan kruh, sirni 

namaz, kakav

pisan kruh, sirni namaz, 

kakav
ananas

pleskavica, krompirjeva solata z 

zeljem, lubenica
prepečenec, breskev

Torek,               

3. 8. 2021

kajzerica, kuhan pršut, 

olive, malinov sirup, 

razredčen z vodo

kajzerica, kuhan pršut, 

olive, malinov sirup, 

razredčen z vodo

nektarine

puranji zrezek v smetanovi 

omaki, pražen krompir, 

paradižnikova solata

pletenka s sezamom, 

eko sadni kefir

Sreda,                 

4. 8. 2021

ovsen kruh, ocvrta 

jajca, rezina 

paradižnika, 100%-ni 

jabolčni sok, razredčen 

z vodo

ovsen kruh, ocvrta jajca, 

rezina paradižnika, 

100%-ni jabolčni sok, 

razredčen z vodo

ringlo
fižolova mineštra, pisan kruh, 

orehov štrukelj z drobtinami
riževi vaflji, melona

Četrtek,             

5. 8. 2021
mlečni zdrob mlečni zdrob lubenica

brokolijeva juha, rižota s sv. 

mesom in zelenjavo, kumarična 

solata

makova štručka, jagodni 

nektar

Petek,               

6. 8. 2021

sirov burek, malo 

sladkan šipkov čaj

sirov burek, malo 

sladkan šipkov čaj
jabolko

kaneloni s šunko in sirom, 

krompir v kosih, kremna špinača
piškoti, marelice

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

J E D I L N I K od 2. 8. do 6.8. 2021

Dober tek!

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).



Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

9. 8. 2021

sirova štručka, eko 

sadni kefir

sirova štručka, eko sadni 

kefir
breskev

dušena govedina v naravni 

omaki, mlinci, paradižnikova 

solata

banana, malo sladkan 

čaj gozdni sadeži

Torek,               

10. 8. 2021

polnozrnata štručka, 

hrenovka, ajvar, 

domača limonada

polnozrnata štručka, 

hrenovka, ajvar, domača 

limonada

marelice
ješprenj, pisan kruh, jabolčni 

zavitek

pletenka s sezamom, 

eko kislo mleko

Sreda,                 

11. 8. 2021

pirin kruh, maslo, med, 

malo sladkan otroški 

čaj

pirin kruh, maslo, med, 

malo sladkan otroški čaj
lubenica

sv. zrezek, pražen krompir, 

dušene bučke

mlečni rogljič, skuta s  

podloženim sadjem

Četrtek,             

12. 8. 2021

žemlja, mortadela, 

rezina svežega 

paradižnika, 100%-ni 

pomarančni sok, 

razredčen z vodo

žemlja, mortadela, rezina 

svežega paradižnika, 

100%-ni pomarančni 

sok, razredčen z vodo

nektarina
ocvrt puranji file, pire krompir, 

kumarična solata

zavitek (osje gnezdo), 

malo sladkan šipkov čaj

Petek,               

13. 8. 2021

koruzni kruh, domač 

ribji namaz, domača 

limonada

koruzni kruh, domač ribji 

namaz, domača 

limonada

melona
musaka z mletim mesom, 

zelena solata

polbel kruh, čokoladni 

namaz, malo sladkan 

otroški čaj

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

J E D I L N I K od 9. 8. do 13.8. 2021

Dober tek!

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 



Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

16. 8. 2021

koruzni kosmiči z 

domačim mlekom

koruzni kosmiči z 

domačim mlekom
nektarina

mesna štruca, krompir v kosih, 

radič z zeleno solato

pirin kruh, rezina sira, 

otroški čaj

Torek,               

17. 8. 2021

pisan kruh, jetrna 

pašteta, domača 

limonada

pisan kruh, jetrna 

pašteta, domača 

limonada

lubenica
zelenjavna mineštra, koruzni 

kruh, rižev narastek z rozinami

polnozrnata štručka, 

jagode

Sreda,                 

18. 8. 2021

polbela žemlja, 

posebna salama z 

zelenjavo, rezina sira, 

100%-ni pomarančni 

sok, razredčen z vodo

polbela žemlja, posebna 

salama z zelenjavo, 

rezina sira, 100%-ni 

pomarančni sok, 

razredčen z vodo

breskev

junečji zrezek v gorčični omaki, 

korenčkov pire, zeljnata solata s 

fižolom

žitna rezina, malo 

sladkan čaj gozdni 

sadeži

Četrtek,             

19. 8. 2021

sirova štručka, sadni 

pinjenec

sirova štručka, sadni 

pinjenec
banana

piščančja nabodala, pražen 

krompir, paradižnikova solata

sladek kruh (pinca), 

malo sladkan šipkov čaj

Petek,               

20. 8. 2021

polbel kruh, maslo, 

jagodna marmelada, 

malo sladkan bezgov 

čaj

polbel kruh, maslo, 

jagodna marmelada, 

malo sladkan bezgov čaj

marelice

gratinirani rezanci s šunko in 

jajcem, paradižnik in kumare v 

solati

graham kruh, domač ribji 

namaz, domača 

limonada

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).

J E D I L N I K od 16. 8. do 20.8. 2021

Dober tek!



Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

23. 8. 2021

kajzerica s semeni, 

mortadela, rezina 

paradižnika, hruškov 

nektar

kajzerica s semeni, 

mortadela, rezina 

paradižnika, hruškov 

nektar

ringlo
polnjene paprike, krompir v 

kosih, mešana solata

krof z marmelado, malo 

sladkan šipkov čaj

Torek,               

24. 8. 2021

špinačni burek, 

domača limonada

špinačni burek, domača 

limonada
melona

puranji file po dunajsko, pire 

krompir, zelena solata
grisini, nektarina

Sreda,                 

25. 8. 2021

pisan kruh, 

mesnozelenjavni 

namaz, malo sladkan 

šipkov čaj

pisan kruh, 

mesnozelenjavni namaz, 

malo sladkan šipkov čaj

breskev
telečja obara z žličniki, pisan 

kruh, kremna rezina

mlečni rogljič, sadni 

pinjenec

Četrtek,             

26. 8. 2021

polnozrnata štručka, 

eko sadni kefir

polnozrnata štručka, eko 

sadni kefir
lubenica

ocvrti lignji, pečen krompir, 

paradižnik in kumare v solati
riževi vaflji, jagode

Petek,               

27. 8. 2021

koruzni kruh, sirni 

namaz, bela žitna kava

koruzni kruh, sirni 

namaz, bela žitna kava
grozdje

korenčkova juha, kapeleti s 

pršutom v smetanovi omaki, 

zeljnata solata s fižolom

pletenka, rezina sira, 

paradižnik češnjevec

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

J E D I L N I K od 23. 8. do 27.8. 2021

Dober tek!

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).



Obrok/           

dan, datum

ZAJTRK 1.starostno 

obdobje

ZAJTRK 2. starostno 

obdobje

SADNA 

MALICA 
KOSILO

POPOLDANSKA 

MALICA

Ponedeljek,     

30. 8. 2021

pica, malo sladkan čaj 

gozdni sadeži

pica, malo sladkan čaj 

gozdni sadeži
ananas

porova juha, pečen piščanec, 

dušen riž, mešana solata 

(paprika, kumare, paradižnik)

polnozrnat kruh, kisla 

smetana, kakav

Torek,               

31. 8. 2021

polbel kruh, domač ribji 

(tunin) namaz, domača 

limonada

polbel kruh, domač ribji 

(tunin) namaz, domača 

limonada

svež korenček

zelenjavna mineštra, hamburger 

(lepinja, pleskavica, rezina 

paradižnika, solata, majoneza)

makova pletenka, grški 

jogurt

Sreda,                 

1. 9. 2021
mlečni zdrob

hot dog štručka, ajvar, 

hrenovka, 100%-ni 

pomarančni sok, 

razredčen z vodo

lubenica
pisane testenine, bolonjska 

omaka, ribani sir, zelena solata

piškoti, malo sladkan 

bezgov čaj

Četrtek,             

2. 9. 2021

ovsen kruh, čokoladni 

namaz, malo sladkan 

čaj jagoda malina

ovsen kruh, čokoladni 

namaz, malo sladkan čaj 

jagoda malina

nektarina

kokošja juha z zakuho, junečji 

zrezek, korenčkov pire, 

kumarična solata

muffin s sadjem, malinov 

sirup, razredčen z vodo

Petek,               

3. 9. 2021

pisan kruh, ocvrta 

jajca, rezina 

paradižnika, malo 

sladkan planinski čaj

pisan kruh, ocvrta jajca, 

rezina paradižnika, malo 

sladkan planinski čaj

melona
fižolova mineštra, graham kruh, 

jabolčna pita

sirova štručka, domača 

limonada

živil. V primeru, da izbranih živil ne bomo mogli dobiti, bomo načrtovan jedilnik spremenili. 

OPOZORILO: V zgornjih jedeh so lahko prisotni alergeni, glej legendo / PRILOGA II: več informacij o alergenih

Zaradi nepredvidljive situacije ob epidemiji koronavirusa se jedilnik lahko v celoti spremeni.

J E D I L N I K od 30. 8. do 3.9. 2021

Dober tek!

Pri oblikovanju jedilnika upoštevamo priporočila strokovnih služb za zdravo in varno prehrano, želje naših učencev in sezonsko ponudbo 

najdete v knjigi alergenov (v jedilnici).


