
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 

JEDILNIKI ZA JUNIJ 2018 

  
1. TEDEN (4. 6. 2018–8. 6. 2018) 

 PONEDELJEK 
4. 6. 2018 

TOREK 
5. 6. 2018 

SREDA 
6. 6. 2018 

ČETRTEK 
7. 6. 2018 

PETEK 
8. 6. 2018 

ZAJTRK Domač črni kruh, 

umešano jajce,  

kisla kumarica,  

čaj 

Bombetka s posipom,  

kakav 

Polenta,  

mleko 

Beli kruh,  

čičerikin namaz, 

nastrgan korenček, 

paradižnik,  

planinski čaj 

Koruzni kruh,  

otroška pašteta, 

rdeča redkvica,  

sveža kumarica, čaj 

MALICA Bio koruzno pecivo*,  

bela kava 

 

Domač rženi kruh iz 

krušne peči, štajerski 

namaz, paprika, 

kamilični čaj 

Ajdova štručka,  

bio kefir z okusom 

breskve*,  

češnje  

Ovsena bombetka,  

šunka, sir, 

paradižnik, domač 

100 % jabolčni sok 

Mlečna enolončnica 

z domačim mlekom,  

čokoladni posip, 

banana, lešniki 
KOSILO Špargljeva juha, 

pečen piščanec, 

pražen krompir, 

 paradižnikova solata 

s porom  

Špageti  

po bolonjsko z 

ekološkim mesom*, 

parmezan, 

bio zelena solata*, 

marelica 

Zeljna enolončnica s 

teletino, kruh,  

palačinke s sadnim 

nadevom, kompot 

 

Gobova juha,  

pečen file  

morskega lista, 

krompirjeva solata/ 

solata iz čičerike, 

fižola in leče 

Piščančji paprikaš, 

testenine,  

bio zelena solata*, 

sladoled 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špargljeva juha, 

zelenjavni zrezek, 

pražen krompir, 

paradižnikova solata 

s porom  

 

Špageti  

po napolitansko, 

parmezan, 

bio zelena solata*, 

marelica 

Zeljna enolončnica s 

sojo in z amarantom, 

kruh, palačinke s 

sadnim nadevom, 

kompot 

Gobova juha, pečen 

file morskega 

lista/pečen file 

morskega lista v 

sezamovem ovoju, 

krompirjeva solata/ 

solata iz čičerike, 

fižola in leče 

Dušena zelenjava, 

testenine,  

bio zelena solata* z 

radičem, sladoled 

POPOLD. 
MALICA 

Banana,  

kivi 

Keksi iz pirine moke,  

Mleko 

Kruh, sir, paprika,  

čaj 

Sezonsko sadje,  

kruh 

Jabolčni zavitek,  

čaj 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. Ob ponedeljkih otroci dobijo sadje iz sheme šolskega sadja in zelenjave 
ŠM – šolsko mleko 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja na oglasni deski skupaj z jedilnikom. 



OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA JUNIJ 2018 

  
2. TEDEN (11. 6. 2018–15. 6. 2018) 

 PONEDELJEK 
11. 6. 2018 

TOREK 
12. 6. 2018 

SREDA 
13. 6. 2018 

ČETRTEK 
14. 6. 2018 

PETEK 
15. 6. 2018 

ZAJTRK Različni kosmiči,  

mleko 

Zeliščna štručka, 

sadni čaj z medom 

Skutna blazinica, 

šipkov čaj 

Kruh s semeni,  

mesni namaz,  

rdeča redkvica, 

planinski čaj 

Praženec,  

mleko 

MALICA 
 

Koruzni kruh z manj 

soli in brez aditivov,  

čičerikin namaz, 

rdeča/zelena 

paprika, planinski čaj 

Pletenka,  

bela kava 

 

 Črni kruh,  

čokoladni namaz,  

kamilični čaj 

Pisani kruh, domač 

navadni jogurt, 

jagode, borovnice, 

orehi 

 

Sirova štručka, čaj,  

češnje 

 

Pinjenec (ŠM) 

KOSILO Pleskavica,  

pečen mlad krompir,  

šopska solata, 

100 % sok razredčen z 

vodo 

Brokolijeva juha, 

 riž s puranjim mesom 

in koruzo,  

bio zelena solata* 

 

Ješprenjeva 

enolončnica z 

zelenjavo in s teletino, 

domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  

sadni biskvit 

Prežganka z jajcem, 

popečen puranji file 

v smetanovi omaki,  

kruhov cmok,  

vitaminska solata 

Testenine,  

tunina omaka,  

eko zelena solata*,  

 žitna ploščica 

BREZMESNO 
KOSILO 

Sojin polpet, pečen 

mlad krompir,  

šopska solata, 

100 % sok razredčen z 

vodo  

Brokolijeva juha,  

riž s šampinjoni in 

koruzo,  

bio zelena solata* 

 Ješprenjeva 

enolončnica z 

zelenjavo brez mesa, 

domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

sadni biskvit 

Prežganka z jajcem, 

pečen sir v 

smetanovi omaki,  

kruhov cmok,  

vitaminska solata  

Testenine,  

tunina omaka,  

eko zelena solata*,  

 žitna ploščica 

POPOLD. 
MALICA 

Različni kruhi, sirni 

namaz, koščki 

zelenjave,  

100 % sadni sok 

razredčen z vodo 

Prepečenec,  

jogurt 

Koščki sadja,  

kruh 

Vanilijev čolniček s 

sadjem,  

čaj 

Koruzni kruhki crispy, 

kakav 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. Ob ponedeljkih otroci dobijo sadje iz sheme šolskega sadja in zelenjave 

ŠM – šolsko mleko 
V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja na oglasni deski skupaj z jedilnikom. 



OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA JUNIJ 2018 

  
3. TEDEN (18. 6. 2018–22. 6. 2018) 

 PONEDELJEK 
18. 6. 2018 

TOREK 
19. 6. 2018 

SREDA 
20. 6. 2018 

ČETRTEK 
21. 6. 2018 

PETEK 
22. 6. 2018 

ZAJTRK Mlečni zdrob, 

kakavov posip  

 

Mešani rženi kruh, 

jajčna omleta, 

paradižnik,  

Čaj 

Pletenka,  

jogurt 

Črni kruh,  

šunka, paradižnik,  

sveža kumara, 

planinski čaj 

Turist kruh, različni 

namazi, paprika, 

mleko/čaj 

MALICA 
 

Turist kruh,  

poltrdi sir/mozzarella, 

rdeča paprika, olive, 

čaj 

Različni kosmiči,  

bio mleko*,  

banana, 

lešniki  

 

Črni kruh*, bio maslo*,  

bio med*,  

 

bio mleko* (ŠM) 

 

Polbeli kruh,  

ribji namaz,  

sveža kumarica, čaj 

Hamburger 

(ovsena bombetka s 

puranjim mesom in z 

zelenjavo), domač 

100 % jabolčni sok 

(malica po izboru  

3. b-razreda) 
KOSILO Goveja juha,  

kuhana bio 

govedina*,  

zeljne krpice,  

sezonsko sadje 

Piščančji medaljoni, 

pomfrit, kečap,  

zelena solata  
(kosilo po izboru  

3. b-razreda) 

Poletna enolončnica 

s čičeriko, z bučkami 

in žiti brez mesa, kruh, 

domača skutina 

gibanica 

Korenčkova juha,  

telečja pečenka,  

riž z zelenjavo, 

jogurtov preliv, 

eko zelena solata* 

Makaronovo meso, 

rdeča pesa v solati, 

marelica 

BREZMESNO 
KOSILO 

Milijonska juha,  

zeljne krpice, 

zelenjavni polpet, 

sezonsko sadje 

Ocvrti sir, pomfrit, 

kečap, 

zelena solata  

 

Poletna enolončnica 

s čičeriko, z bučkami 

in žiti brez mesa, kruh, 

domača skutina 

gibanica 

Korenčkova juha,  

sojin polpet,  

riž z zelenjavo, 

jogurtov preliv, 

eko zelena solata* 

Testenine, 

paradižnikova omaka 

z baziliko, rdeča pesa 

v solati, 

marelica 
POPOLD. 
MALICA 

Kompot,  

kos kruha 

Flancat,  

čaj 

Slano pecivo, 

smoothie 

Sadje,  

kruh 

Čajni keksi, 

pomarančni juice 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. Ob ponedeljkih otroci dobijo sadje iz sheme šolskega sadja in zelenjave 
ŠM – šolsko mleko 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja na oglasni deski skupaj z jedilnikom. 
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