
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAREC 2019 

 
1. TEDEN (4. 3. 2019–8. 3. 2019) 

 PONEDELJEK 
4. 3. 2019 

TOREK 
5. 3. 2019 

SREDA 
6. 3. 2019 

ČETRTEK 
7. 3. 2019 

PETEK 
8. 3. 2019 

ZAJTRK Koruzni kruh, 

zelenjavni namaz, 

planinski čaj 

Ovseni kruh, čičerikina 

pašteta z zelišči, 

korenje, planinski čaj 

Pletenka,  

bela kava 

Polenta po domače z 

mlekom 

Črni kruh, maslo, trdo 

kuhano jajce, šipkov 

čaj 
MALICA Kruh s semeni,  

domač navaden 

jogurt,  

narezano sadje  

Krof, čaj 

 

Bio mleko (ŠM) 

Beli kruh/ajdov kruh z 

orehi, kisla smetana, 

paprika, čaj 

Domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

kuhan pršut,  

kisla kumarica, 

planinski čaj 

Bio pirin* zdrob na 

domačem mleku, 

čokoladni posip, 

banana 

(malica po izboru  

2. b-razreda) 
KOSILO Piščančji zrezek v 

naravni omaki,  

rženi svaljki,  

zelena solata s koruzo, 

pomaranča 

Segedin golaž s 

teletino,  

polenta,  

čokoladna rezina  

 

Gobova juha,  

ribji file po tržaško,  

krompirjeva solata s 

kumaricami, hruška 

Zelenjavna mineštra s 

puranjim mesom in s  

kus kusom, kruh, 

testenine s skuto, 

kompot 

Porova juha,  

pečena svinjska riba,  

zeljne krpice, jabolko 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavni zrezek,  

rženi svaljki,  

zelena solata s koruzo, 

pomaranča 

Segedin golaž brez 

mesa s sojinimi 

kosmiči,  

polenta,  

čokoladna rezina 

Gobova juha,  

ribji file po tržaško,  

krompirjeva solata s 

kumaricami, hruška 

Zelenjavna mineštra z 

lečo in s kus kusom 

brez mesa, kruh, 

testenine s skuto, 

kompot 

Porova juha, fižol,  

zeljne krpice, jabolko 

POPOLD. 
MALICA 

Jogurt,  

prepečenec 

Banana,  

jabolko 

Orehov polž,  

čaj 

Ovsena bombetka, 

kakav 

Koščki sadja,  

rezina kruha 

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

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 
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 MAREC 2019 

 
2. TEDEN (11. 3. 2019–15. 3. 2019) 

 PONEDELJEK 
11. 3. 2019 

TOREK 
12. 3. 2019 

SREDA 
13. 3. 2019 

ČETRTEK 
14. 3. 2019 

PETEK 
15. 3. 2019 

ZAJTRK Mlečni zdrob,  

posip 

Turist kruh, koščki tune, 

paradižnik,  

planinski čaj 

Biga,  

sadni čaj z medom 

Orehov polž,  

bela kava 

Črni kruh, piščančje 

prsi v ovitku, paprika,  

šipkov čaj 
MALICA 

 
Polbeli kruh,  

ribji namaz, 

paradižnik,  

planinski čaj 

Polnozrnati francoski 

kruh, skuta s 

podloženim sadjem 

Misliji, bio mleko*, 

orehi, 

banana 

 

Domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

poltrdi sir, 

rdeča/zelena 

paprika, sadni čaj 

Makova pletenka,  

kamilični čaj z medom 

 

 

Pinjenec (ŠM) 
KOSILO  Zelenjavna juha, 

piščančji medaljoni 

(nuggetsi), pomfrit,  

zelena solata 

(kosilo po izboru  

2. b-razreda) 

3. B

- 

Telečji paprikaš,  

testenine polžki,  

rdeča pesa v solati, 

kivi 

  

Kostna juha z 

zvezdicami,  

puranji zrezek, 

zelenjavna omaka,  

kruhov cmok,  

zelena solata s 

korenjem 

Fižolova enolončnica 

brez mesa, kruh, 

buhteljni z dodatkom 

polnovredne moke 

 

Hrenovka,  

pire krompir,  

špinača, pomaranča 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha, 

pečen sir,  

pomfrit,  

zelena solata 

 

Paprikaš s stročjim 

fižolom,  

testenine polžki, 

rdeča pesa v solati, 

kivi 

Lečina juha,  

sojin zrezek,  

zelenjavna omaka, 

kruhov cmok, 

 zelena solata s 

korenjem 

Fižolova enolončnica 

brez mesa, kruh, 

buhteljni z dodatkom 

polnovredne moke 

 

Zelenjavni zrezek,  

pire krompir,  

špinača, pomaranča 

POPOLD. 
MALICA 

Žitna rezina s sadjem, 

čaj 

Polnozrnati kruhki 

crispy, sadje 

Mlečni desert Banana,  

kivi 

Kruh, poltrdi sir, 

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

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 
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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OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAREC 2019                                                                                                                                                                                                 

3. TEDEN (18. 3. 2019–22. 3. 2019)                                                                                                     

 PONEDELJEK 
18. 3. 2019 

TOREK 
19. 3. 2019 

SREDA 
20. 3. 2019 

ČETRTEK 
21. 3. 2019 

PETEK 
22. 3. 2019 

ZAJTRK Grahamov kruh, 

margarina z omega 3 

maščobnimi kislinami,  

jagodna marmelada, 

kamilični čaj 

Bombetka s posipom, 

bela kava/čaj 

 

Koruzni kosmiči,  

mleko 

Obloženi in 

zapečeni kruhki,  

čaj gozdni sadeži 

Turist kruh,  

tunin namaz, 

paradižnik,  

planinski čaj 

MALICA Koruzni kruh,  

liptaver namaz, 

zelena paprika, 

breskov čaj 

Bio prosena kaša* na 

domačem mleku,  

suhe slive,  

kakavov posip,  

banana 

Grahamov kruh,  

kokošja pašteta brez 

konzervansov,  

kisle kumare/paradižnik,  

planinski čaj 

 

Domač rženi 

mešani kruh iz 

krušne peči,  

bio med*,  

bio maslo*, 

kamilični čaj 

bio mleko* (ŠM) 

Biga, 

sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja 

  

lešniki (ŠSZ) 

KOSILO Špageti z bolonjsko 

polivko, riban sir,  

zelena solata, 

sladoled 

 

Pečen piščanec,  

tri žita z zelenjavo, 

zeljna/kumarična 

solata, 

100 % sadni sok 

razredčen z vodo 

Gobova juha z  

ajdovo kašo,  

pečen file postrvi, 

krompirjeva solata s 

porom, hruška 

Puranji trakci v  

naravni omaki, 

skutin štrukelj, 

zelena solata z 

rdečim radičem,  

pomaranča 

Bograč,  

domači kruh iz  

krušne peči, 

slivovi cmoki 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špageti s 

paradižnikovo 

polivko,  

zelena solata.  

hruška 

 

Brokoli,  

cvetača polpet, 

tri žita z zelenjavo, 

zeljna/kumarična 

solata, 

100 % sadni sok 

razredčen z vodo 

Gobova juha z  

bio ajdovo kašo*,  

pečen file postrvi, 

krompirjeva solata s 

porom, hruška 

Skutin štrukelj,  

stročji fižol,  

zelena solata z 

rdečim radičem in 

čičeriko,  

pomaranča  

Bograč s stročnicam 

brez mesa, domači 

kruh iz krušne peči,  

slivovi cmoki 

POPOLD. 
MALICA 

Smoothie,  

kos kruha 

Čajni keksi,  

žitna kava 

Jogurt,  

presta 

Banana, hruška, 

pomaranča 

Ajdov kruh z orehi, 

mlečni namaz, 

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

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  
ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

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 MAREC 2019 

  
4. TEDEN (25. 3. 2019–29. 3. 2019) 

 PONEDELJEK 
25. 3. 2019 

TOREK 
26. 3. 2019 

SREDA 
27. 3. 2019 

ČETRTEK 
28. 3. 2019 

PETEK 
29. 3. 2019 

ZAJTRK 
 
 

Črni kruh, med,  

mleko 

Polbeli kruh, šunka,  

rdeča paprika,  

čaj divje češnje 

Turist kruh,  

umešano jajce,  

kisla kumarica,  

planinski čaj 

Mlečni zdrob Misliji, mleko 

MALICA Turist kruh,  

tunin namaz z zelišči, 

rdeča paprika, olive, 

planinski čaj 

Mlečni riž na  

bio mleku*,  

cimetov posip, 

banana 

Polnozrnati 

rogljiček,   

kakav  

  

Hot dog s 

piščančjo 

hrenovko, 

kečap, gorčica,  

juice 

Domač rženi mešani kruh iz 

krušne peči, kisla smetana, 

domača slivova marmelada,  

kamilični čaj 

Pasterizirano 

nehomogenizirano mleko 

(ŠM) 

KOSILO 
 

 

Bistra juha, 

maroške kroglice iz 

puranjega mesa, 

pražen krompir,  

zeljna solata  

Goveji stroganov, 

polenta,  

zelena solata, 

jabolko 

Zelenjavna juha,  

široki rezanci, 

piščančje meso z 

bučkami v 

smetanovi omaki,  

rdeča pesa v solati  

Ričet,  

kruh, domača 

skutina gibanica 

Minjon juha,  

ribji polpet,  

riž, jogurtov preliv,  

zelena solata s koruzo 

 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha, 

sojin zrezek, 

pražen krompir,  

zeljna solata 

Zelenjavni golaž z 

gobicami, polenta, 

zelena solata, 

jabolko 

Zelenjavna juha,  

široki rezanci, 

bučke s tofujem v 

smetanovi omaki,  

rdeča pesa v solati 

Ričet brez mesa, 

domač rženi 

mešani kruh iz 

krušne peči, 

domača skutina 

gibanica 

Minjon juha,  

ribji polpet,  

riž, jogurtov preliv,  

zelena solata s koruzo 

 

POPOLD. 
MALICA 

Bio kefir breskev*,  

kruh 

Slano pecivo,  

čaj 

Kruh, poltrdi sir , 

zelenjava, 

čaj 

Banana,  

ananas 

Kruh,  

sadje 

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

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  
ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

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. 


