
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA MAJ 2021 

 
1. TEDEN od 3. 5.–7. 5. 2021 

 PONEDELJEK 
3. 5. 2021 

TOREK 
4. 5. 2021 

SREDA 
5. 5. 2021 

ČETRTEK 
6. 5. 2021 

PETEK 
7. 5. 2021 

ZAJTRK Rženi kruh, pašteta, 

paprika, čaj  

 

Koruzni kosmiči, 

mleko,  

suhi jabolčni krhlji 

Polbeli kruh, 

mozzarella, olive, čaj 

Mlečni riž,  

kakavov posip 

Makova pletenka, 

žitna kava 

MALICA Sirova štručka,  

žitna kava 

 

Češnjev paradižnik 

(ŠSZ) 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

ribji namaz z 

drobnjakom, paprika, 

planinski čaj 

Eko prosena kaša* na 

domačem mleku, 

kakavov posip, 

banana  

 

Suhe hruške in jabolke 

(ŠSZ) 

Pecivo z bučnimi 

semeni,  

 šunka,  

kisla kumara, juice 

 

Jabolko (ŠSZ) 

Grahamov kruh, 

margarina z omega-3 

maščobnimi kislinami, 

domača marmelada, 

čaj 

KOSILO Goveja juha iz eko 

govedine* z 

zdrobovimi žličniki, 

kuhana govedina*, 

zeljne krpice, sadje 

Bistra juha z zakuho, 

zelenjavna rižota, 

jogurtov preliv,  

eko zelena solata* s 

fižolom 

Piščančji zrezek v 

naravni omaki,  

kruhov cmok,  

ajdova kaša,  

vitaminska solata  

Mesno zelenjavna 

enolončnica s 

puranjim mesom,  

turist kruh,  

testenine s skuto, 

kompot 

Pleskavica,  

pražen krompir, 

šopska solata, 

melona 

(kosilo po izboru  

9. a-razreda) 

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha z 

zdrobovimi žličniki, 

fižol,  

zeljne krpice, sadje 

Zelenjavna juha z 

zakuho,  

zelenjavna rižota, 

jogurtov preliv,  

eko zelena solata* s 

fižolom 

Tofu,  

kruhov cmok,  

ajdova kaša,  

vitaminska solata 

Zelenjavna 

enolončnica s 

stročnicami,  

turist kruh,  

testenine s skuto, 

kompot 

Zelenjavni zrezek s 

čičeriko,  

pražen krompir, 

šopska solata, 

melona 

 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Banana, 

mleko 

Makova pletenka, 

kakav 

Koščki sadja,  

grisine 

Kruh, sir, paprika,  

čaj 

Puding  

ŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave.  

SŠM – shema šolskega mleka. 

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 MAJ 2021 

 
2. TEDEN od 10. 5.–14. 5. 2021 

 PONEDELJEK 
10. 5. 2021 

TOREK 
11. 5. 2021 

SREDA 
12. 5. 2021 

ČETRTEK 
13. 5. 2021 

PETEK 
14. 5. 2021 

ZAJTRK Slanik,  

jogurt 

Črni kruh,  

umešano jajce,  

kisla kumara, čaj 

Sezamova bombeta,  

žitna kava 

Graham kruh, med, 

maslo, čaj 

Mlečni zdrob, 

kakavov posip,  

suhi jabolčni krhlji 

MALICA Koruzni kruh iz 

krušne peči, 

štajerski namaz, 

češnjev paradižnik, 

čaj 

Misliji,  

domače mleko, 

banana 

Kruh domači kmečki,  

mesno-zelenjavni 

namaz, juice 

Ovsena bombetka, 

domači jogurt, 

jagode 

Štručka z zeliščnim 

maslom, čaj 

Pinjenec (ŠM) 

Paprika (ŠSZ) 

KOSILO Makaronovo meso,  

zeljna solata s 

korenjem, rezina s 

čokolado  

Bučkina juha s 

korenjem,  

piščančji ražnjiči, 

džuveč riž,  

zelena solata 

Lečina juha z ajdovo 

kašo, riba,  

krompirjeva solata, 

sadje 

Obara s puranjim 

mesom in z vodnimi 

žličniki, bio kruh*, 

sadni biskvit z 

jogurtom 

Čufti,  

pire krompir,  

zelena solata,  

jagode 

BREZMESNO 
KOSILO 

Testenine s stročjim 

fižolom v omaki,  

široki rezanci, zeljna 

solata s korenjem, 

rezina s čokolado 

Bučkina juha s 

korenjem,  

popečen sir,  

džuveč riž,  

zelena solata 

Lečina juha z ajdovo 

kašo, riba,  

krompirjeva solata, 

sadje 

Obara s tofujem in z 

vodnimi žličniki,  

bio kruh*, 

sadni biskvit z 

jogurtom 

Sojini čufti,  

pire krompir,  

zelena solata,  

jagode 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Sadje,  

kruh 

Kruh, poltrdi sir, 

paprika, čaj 

Kompot,  

polnozrnati 

prepečenec 

Banana,  

grisine  

Bombeta s posipom, 

čokoladno mleko 

ŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave.  

SŠM – shema šolskega mleka. 

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 MAJ 2021 

 
3. TEDEN od 17. 5.–21. 5. 2021 

 PONEDELJEK 
17. 5. 2021 

TOREK 
18. 5. 2021 

SREDA 
19. 5. 2021 

ČETRTEK 
20. 5. 2021 

PETEK 
21. 5. 2021 

ZAJTRK Grahamov kruh, 

mlečni namaz, čaj 

Črni kruh, hrenovka, 

ajvar, sadni čaj 

Mlečni močnik, 

kakavov posip, suho 

sadje (hruške, jabolko) 

Polenta,  

mleko 

Orehova potička,  

čaj 

MALICA Makova štručka, 

žitna kava 

 

Jabolko (ŠSZ) 

Mlečni zdrob, 

kakavov posip, 

banana,  

praženi lešniki 

Turist kruh, ribji namaz, 

paprika, planinski čaj 

 

Jagode (ŠSZ) 

Domač mešani rženi 

kruh iz krušne peči,  

domači med, maslo, 

čaj  

(SVETOVNI DAN 

ČEBEL) 

Bio mleko* (ŠM) 

Pica,  

juice 

(malica po izboru  

9. b-razreda) 

 

Češnjev paradižnik 

(ŠSZ) 

KOSILO Bistra juha z 

zakuho,  

hrenovka,  

pire krompir, 

špinača, sadje  

Piščančji dunajski 

zrezek, tri vrste riža, 

jogurtov preliv, 

vitaminska solata, 

sadje 

Ludvikov lonec, 

domač črni kruh, 

skutina gibanica 

 

 

Špageti,  

bolonjska polivka, 

zelena solata, 

sladoled 

 

Cvetačna juha, 

puranje kocke v 

grahovi omaki,  

 krompir v kockah, 

paradižnikova solata s 

kumaricami  

BREZMESNO 
KOSILO 

Bistra juha z 

zakuho,  

zelenjavni zrezek, 

pire krompir,  

špinača, sadje 

Pohani sir, tri vrste 

riža, jogurtov preliv, 

vitaminska solata, 

sadje 

Ludvikov lonec  

brez mesa,  

domač črni kruh, 

skutina gibanica 

Špageti,  

paradižnikova  

polivka z baziliko, 

zelena solata, 

sladoled 

 

Cvetačna juha, grah,  

krompir v kockah, 

paradižnikova solata s 

kumaricami 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Žemlja,  

suho sadje, orehi 

Mlečna banana,  

mleko 

Kompot,  

koruzni kruhki krispy 

Koščki sadja,  

kruh 

Sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja 
ŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave.  

SŠM – shema šolskega mleka. 

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 MAJ 2021 

 
4. TEDEN od 24. 5.–28. 5. 2021 

 PONEDELJEK 
24. 5. 2021 

TOREK 
25. 5. 2021 

SREDA 
26. 5. 2021 

ČETRTEK 
27. 5. 2021 

PETEK 
28. 5. 2021 

ZAJTRK Misliji brez 

dodanega 

sladkorja, mleko 

Grahamov kruh, 

pašteta, paprika, čaj 

Mlečna bio prosena 

kaša*, suhe slive 

Rženi kruh, umešano 

jajce, kisla kumarica, 

čaj 

Mlečna banana,  

žitna kava 

MALICA Ajdov kruh,  

poltrdi sir, paprika, 

olive,  

voda z limono 

 

Bio orehi, jagode 

(ŠSZ) 

Bio rženo pekovsko 

pecivo*,  

skutka s podloženim 

sadjem, jabolko 

Hamburger (ovsena 

bombetka s 

piščančjim mesom in 

z zelenjavo), juice 

 

(malica po izboru 

učencev)  

Pletenka s sezamom, 

kakav 

 

Češnje (ŠSZ) 

 

 

Črni kruh, čokoladno-

lešnikov namaz,  

domač ledeni čaj 

 

Bio mleko* (ŠM) 

KOSILO Špargljeva juha, 

pečen piščanec, 

mlinci/ajdova kaša, 

zeljna solata s 

korenjem  

Mesni polpet,  

pražen krompir, 

dušena zelenjava, 

paradižnikova 

solata,  

juice 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh, jabolčni zavitek 

 

Kostna juha z zakuho,  

goveji stroganov z 

eko govedino*,  

polenta,  

zelena solata s koruzo 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami,  

pečen ribji file, 

krompijeva solata s 

kumaricami,  

češnje 

BREZMESNO 
KOSILO 

Špargljeva juha, 

sojin zrezek, 

mlinci/ajdova kaša, 

zeljna solata s 

korenjem 

Tofu, pražen krompir, 

dušena zelenjava, 

paradižnikova 

solata, juice 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh, jabolčni zavitek 

 

Zelenjavna juha z 

zakuho,  

gobe v zelenjavni 

omaki, polenta,  

zelena solata s koruzo 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami,  

pečen ribji file, 

krompirjeva solata s 

kumaricami, češnje 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Makova pletenka, 

kakav 

Kruh, sir, paprika, 

limonada 

Jagode,  

kruh 

Polnozrnati keksi,  

juice 

Sadni kruh,  

jogurt 
ŠSZ – shema šolskega sadja in zelenjave.  

SŠM – shema šolskega mleka. 

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. 


