
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAJ 2019 

 
 
  

1. TEDEN (6. 5. 2019–10. 5. 2019) 

 PONEDELJEK 
6. 5. 2019 

TOREK 
7. 5. 2019 

SREDA 
8. 5. 2019 

ČETRTEK 
9. 5. 2019 

PETEK 
10. 5. 2019 

ZAJTRK Ovseni kruh,  

tunin namaz, olive, 

planinski čaj 

Polžek z orehi,  

mleko 

Obloženi in 

zapečeni kruhki,  

čaj gozdni sadeži 

Polbeli kruh,  

topljeni sir,  

rdeča redkvica, čaj 

Usukani mlečni 

močnik, posip 

MALICA 
 

Mlečni riž na domačem 

mleku,  

cimetov posip, 

banana 

Domači mešani 

koruzni kruh iz  

krušne peči,  

štajerski namaz, 

korenje, 

 čaj z medom 

eko rdeča 

redkvica* (ŠSZ) 

Bio pecivo*, sadni 

jogurt brez 

dodanega sladkorja 

 

 

Štručka z zeliščnim 

maslom,  

čaj 

Paprika (ŠSZ)  

Mleko (ŠM) 

Temni kruh z manj soli 

in brez aditivov, 

otroška kokošja 

pašteta, paprika, 

kamilični čaj 

KOSILO Puranji zrezek v naravni 

omaki, kruhov cmok,  

eko domači šparglji*, 

paradižnikova solata 

Mesne kroglice v 

paradižnikovi omaki,  

pire krompir,  

eko zelena solata*,  

žitna rezina s sadjem 

Gobava juha,  

bio goveja   

hrenovka* v testu, 

zeljna solata s 

fižolom in koruzo, 

pomaranča 

Mesnozelenjavna 

enolončnica,  

bio kruh*,  

biskvit s sadjem 

Milijonska juha, 

pečen file lososa,  

krompir v kosih, blitva, 

jagode 

 

BREZMESNO 
KOSILO 

 Gobe z zelenjavo v 

omaki,  

kruhov cmok,  

eko domači šparglji*, 

paradižnikova solata 

Čufti iz ajdove kaše 

v paradižnikovi 

omaki, pire krompir,  

eko zelena solata*,  

žitna rezina s sadjem 

Gobova juha, 

krompirjevi polpeti, 

zeljna 

solata/fižolova 

solata z jajčko, 

pomaranča 

Zelenjavna 

enolončnica s 

stročnicami, kruh, 

biskvit s sadjem  

 

Milijonska juha, 

pečen file lososa,  

krompir v kosih, blitva, 

jagode 

 

POPOLD. 
MALICA 

Sadni kruh,  

jogurt 

Kompot,  

kos kruha 

Osje gnezdo s 

čokolado, čaj 

Vanilijev puding Slano pecivo,  

juice 
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. 



V 

OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAJ 2019 
 

2. TEDEN (13. 5. 2019–18. 5. 2019) 

 PONEDELJEK 
13. 5. 2019 

TOREK 
14. 5. 2019 

SREDA 
15. 5. 2019 

ČETRTEK 
16. 5. 2019 

PETEK 
17. 5. 2019 

ZAJTRK Mlečni zdrob Rženi kruh,  

mesni namaz, 

paradižnik,  

sadni čaj 

Pariški kruh,  

koščki ribe, olive, čaj z 

limono 

Ovseni kruh,  

čičerikin namaz,  

rdeča redkvica,  

bela kava 

Polenta,  

mleko  

MALICA Bio kruh pšenični 

mešani*, 

sardelni 

namaz, 

paradižnik, 

planinski čaj  

Misliji,  

bio mleko*, 

banana, mandeljni, 

eko bučna semena 

oblita s čokolado* 

 

 Sirova štručka,  

sadni čaj 

 

Navaden domači 

jogurt (ŠM) 

Domač rženi mešani kruh 

iz krušne peči,  

bio goveja šunka*,  

rdeča paprika,  

sadni čaj  

 

Bio ovseni kruh*,  

kisla smetana, 

domača 

marmelada,  

planinski čaj 

 

Mleko (ŠM) 
KOSILO Špageti z 

bolonjsko polivko 

iz eko govejega 

mesa*,  

eko zelena 

solata*, jagode 

Cvetačna juha, 

pečen piščanec,  

mlinci, ajdova kaša, 

zeljna solata s 

kumaricami in koruzo 

Korenčkova juha, 

puranji zrezek v 

naravni omaki,  

mešanica treh žit z 

zelenjavo, ekološka 

rdeča pesa* v solati 

Enolončnica s kvinojo in z 

zelenjavo brez mesa, 

domač rženi mešani kruh 

iz krušne peči, slivovi 

cmoki s cimetovimi 

drobtinami 

Paradižnikova 

juha, pleskavica,  

pražen krompir, 

šopska solata 

 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špageti s 

paradižnikovo 

omako in z 

baziliko,  

eko zelena 

solata* s čičeriko, 

jagode  

Brokolijeva juha, sojin 

polpet, mlinci,  

ajdova kaša, 

zeljna solata s 

kumaricami in koruzo 

Korenčkova juha,  

mešanica treh žit z 

zelenjavo in s tofujem, 

ekološka rdeča pesa* 

v solati 

Enolončnica s kvinojo in z 

zelenjavo brez mesa, 

kruh, slivovi cmoki s 

cimetovimi drobtinami  

Paradižnikova 

juha, sojin zrezek, 

pražen krompir, 

zelena solata 

 

POPOLD. 
MALICA 

Sirova štručka,  

čaj/mleko 

Smoothie z okusom 

jagode, prepečenec 

Keksi iz polnozrnate 

moke, kakav 

Banana, kivi,  

melona 

Kruh po izboru,  

sir, paprika, juice 

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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3. TEDEN (20. 5. 2019–24. 5. 2019) 

 PONEDELJEK 
20. 5. 2019 

TOREK 
21. 5. 2019 

SREDA 
22. 5. 2019 

ČETRTEK 
23. 5. 2019 

PETEK 
24. 5. 2019 

SOBOTA 
25. 5. 2019 

ZAJTRK Žemljica,  

piščančje prsi v 

ovitku, paradižnik, 

paprika, šipkov čaj 

Rogljiček z marmelado,  

mleko 

Kruh z ovsenimi 

kosmiči,  

zelenjavni 

namaz,   

čaj z medom 

Koruzni kruh,  

kisla smetana, 

korenčkove palčke, 

bela kava 

Turist kruh,  

umešano jajce, 

paprika,  

planinski čaj 

 

MALICA 
 

Mlečna štručka, 

kakav z bio mlekom* 

Hot dog z 

bio govejo hrenovko*, 

gorčica, paradižnik, 

sadni čaj 

 Polnozrnata 

štručka, skutka 

s podloženim 

sadjem, lešniki  

 

Črni* kruh,  

margarina z omega-3 

maščobnimi kislinami, 

domači med, čaj  

Bio mleko* (ŠM) 

Sirov burek,  

planinski čaj 

 

domač navaden 

jogurt (ŠM) 

Ludvikov lonec, 

žemlja, marmorni 

kolač, voda 

KOSILO Obara s telečjim 

mesom in z vodnimi 

žličniki,  

domač rženi mešani 

kruh iz krušne peči, 

domača skutina 

gibanica 

Gobova juha z ajdovo 

kašo,  

pečen file postrvi/ 

file postrvi v sezamovem 

ovoju, krompirjeva 

solata s kumaricami,  

jabolko 

Piščančji trakci 

po vrtnarsko,  

široki rezanci,  

zelena solata, 

jagode  

Porova juha z 

zvezdicami,  

džuveč riž s puranjim 

mesom, eko rdeča 

pesa v solati* 

Goveji golaž, 

polenta,  

zeljna solata z 

ribanim korenjem, 

sladoled 

Brezmesna 

malica: 

Ludvikov lonec 

brez mesa, žemlja, 

marmorni kolač, 

voda 

BREZMESN
O KOSILO 

Obara z lečo, 

zelenjavo in vodnimi 

žličniki,  

domači rženi mešani 

kruh iz krušne peči,  

domača skutina 

gibanica 

 Gobova juha z ajdovo 

kašo,  

pečen file postrvi/ 

file postrvi v sezamovem 

ovoju, krompirjeva 

solata s kumaricami,  

jabolko 

Zelenjavni 

trakci s 

tofujem,  

široki rezanci,  

zelena solata, 

jagode 

Porova juha z 

zvezdicami,  

džuveč riž z 

gobicami,  

eko rdeča pesa v 

solati* 

Zelenjava z 

gobicami v omaki, 

polenta, zeljna 

solata z ribanim 

korenjem, sladoled 

 

POPOLD. 
MALICA 

Kompot,  

kruh 

Mlečni desert  Mlečni 

rogljiček,  

čaj 

Banana,  

mleko 

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 JUNIJ 2019 

  
4. TEDEN (27. 5. 2019–31. 5. 2019) 

 PONEDELJEK 
27. 5. 2019 

TOREK 
28. 5. 2019 

SREDA 
29. 5. 2019 

ČETRTEK 
30. 5. 2019 

PETEK 
31. 5. 2019 

ZAJTRK 
 
 

Rogljiček z orehi,  

mleko 

Ovseni kruh, skuta, 

korenček, čaj 

Misliji, 

 mleko 

Rženi kruh, med,  

mleko 

Turist kruh,  

piščančje prsi v 

ovitku, paprika,  

otroški čaj 

MALICA Turist kruh,  

liptovski namaz, 

zelena paprika, 

 rdeča redkvica, čaj 

Puding na bio mleku*, 

keks, jagode 

 

(malica po izboru  

1. c-razreda) 

Črni kruh*,  

domač ribji namaz, 

paradižnik, čaj 

Žemlja,  

piščančje prsi v 

ovitku, sir, paprika,  

čaj 

Francoski polnozrnati 

kruh, 

 domač navaden 

jogurt,  

jagode, indijski oreščki 

KOSILO 
 

 

Piščančja nabodala,  

pražen krompir, 

paradižnikova solata s 

kumaricami,  

češnje 

Kostna juha z ribano 

kašo,  

bakalca,  

idrijski žlinkrofi, 

zelena solata s koruzo 

Telečja pečenka, 

njoki z drobtinami, 

ekološka rdeča pesa* 

v solati/zeljna solata, 

100 % sadni sok 

razredčen z vodo 

Ješprenjeva mineštra 

iz eko ješprenja* s 

čičeriko brez mesa, 

kruh,  

buhteljni z dodatkom 

polnovredne moke 

Mesna štruca s 

puranjim mesom in z 

ovsenimi kosmiči,  

pire krompir,  

špinača,  

češnje 

BREZMESNO 
KOSILO 

Pražen krompir, 

pečen sir, 

paradižnikova solata s 

kumaricami,  

češnje 

 

Korenčkova juha, 

dušena zelenjava 

(bučke, paprika, por) 

s tofujem,  

idrijski žlinkrofi,  

zelena solata s koruzo 

Zelenjavni zrezek, 

njoki z drobtinami, 

ekološka rdeča pesa* 

v solati/zeljna solata s 

čičeriko, 100 % sadni 

sok razredčen z vodo 

Ješprenjeva mineštra 

iz eko ješprenja* s 

čičeriko brez mesa,  

buhteljni z dodatkom 

polnovredne moke 

Zelenjavni zrezek z 

ovsenimi kosmiči,  

pire krompir,  

špinača,  

češnje 

POPOLD.  
MALICA 

Kruh, sir, paprika,  

juice 

Sezonsko sadje Žemlja,  

čaj 

Češnje Pletenka z rozinami, 

mleko 

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. 


