
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 
JEDILNIKI ZA JUNIJ 2021 

 
1. TEDEN od 31. 5.–4. 6. 2021 

 PONEDELJEK 
31. 5. 2021 

TOREK 
1. 6. 2021 

SREDA 
2. 6. 2021 

ČETRTEK 
3. 6. 2021 

PETEK 
4. 6. 2021 

ZAJTRK Rženi kruh, pašteta, 

paprika, čaj  

 

Koruzni kosmiči, 

mleko,  

suhi jabolčni krhlji 

Palačinka, čokoladno 

lešnikov namaz, 

mleko 

Polbeli kruh, 

mozzarella, 

paradižnik, žitna kava 

Orehov rogljiček,  

čaj 

MALICA Mlečni riž z ovseno 

kašo na domačem 

mleku, kakavov 

posip, lešniki, 

banana 

Bombetka s semeni 

(stoletno pecivo), 

piščančje prsi v 

ovitku, paprika, 

domač ledeni čaj, 

jabolko 

Turist kruh,  

ribji namaz, 

paradižnik,  

voda z bio limono* 

Domači kruh iz krušne 

peči, maslo,  

domača marmelada, 

kamilični čaj  

 

Bio mleko* (ŠM) 

Pisani kruh,  

domači jogurt, 

jagode, maline 

KOSILO Cvetačna juha, 

njoki,  

mesna polivka,  

ribani sir,  

zelena solata 

 

Krompirjeva 

enolončnica s 

piščančjim mesom, 

domač kmečki kruh,  

marmorni kolač 

Špargljeva juha,  

testenine,  

sirova omaka,  

endivija v solati s 

čičeriko,  

sadje 

Puranji file v vrtnarski 

omaki, kruhovi cmoki, 

ajdova kaša,  

zeljna solata, melona 

Pleskavica, ajvar, 

pražen krompir, 

paradižnikova solata, 

mlada čebula, juice 

(kosilo po izboru  

9. b-razreda) 

BREZMESNO 
KOSILO 

Cvetačna juha, 

testenine,  

polivka s sojinimi 

kosmiči,  

ribani sir,  

zelena solata 

Krompirjeva 

enolončnica z 

zelenjavo in lečo, 

kmečki kruh, 

marmorni kolač 

 

Špargljeva juha,  

njoki, sirova omaka, 

endivija v solati s 

čičeriko, sadje 

Vrtnarska omaka z 

grahom, kruhovi 

cmoki, ajdova kaša,  

zeljna solata, jagode 

Zelenjavni zrezek s 

čičeriko, ajvar,  

pražen krompir, 

paradižnikova solata, 

mlada čebula, juice 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Koščki sadja,  

grisine 

Makova pletenka, 

kakav 

Banana, 

mleko 

Puding Kruh, sir, paprika,  

čaj 
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 JUNIJ 2021 

 
2. TEDEN od 7. 6.–11. 6. 2021 

 PONEDELJEK 
7. 6. 2021 

TOREK 
8. 6. 2021 

SREDA 
9. 6. 2021 

ČETRTEK 
10. 6. 2021 

PETEK 
11. 6. 2021 

ZAJTRK Črni kruh,  

umešano jajce,  

kisla kumara, čaj 

Sezamova bombeta,  

žitna kava 

Slanik,  

jogurt 

Mlečni zdrob, 

kakavov posip,  

suhi jabolčni krhlji 

Graham kruh, med, 

margarina z  

omega-3 maščobnimi 

kislinami, mleko 

MALICA Bio pekovsko 

pecivo s 

sezamovim 

posipom*,  

žitna kava, suhi 

jabolčni krhlji 

Ovseni kruh, poltrdi sir, 

paprika, olive, 

voda z bio limono* 

Bio črni kruh*, maslo, 

med, kamilični čaj 

 

Bio mleko* (ŠM) 

Hot dog z bio govejo 

hrenovko*. gorčica, 

juice 

Paradižnik (ŠSZ) 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

štajerski namaz, 

rdeča redkvica, 

domač ledeni čaj  

KOSILO Zelenjavna juha, 

puranji golaž,  

polenta,  

vitaminska solata 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh,  

jogurtov biskvit s 

sadjem 

Piščančji zrezek v 

naravni omaki, skutini 

štruklji, šparglji, 

paradižnikova solata s 

kumaricami, češnje 

Lečina juha,  

pečen ribji file, 

testeninska solata 

(testenine, paradižnik, 

paprika, kumare, 

koruza) 

Čufti, pire krompir, 

zelena solata,  

jagode  

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha, 

gobe v omaki,  

polenta,  

vitaminska solata 

Pašta fižol brez mesa, 

kruh,  

jogurtov biskvit s 

sadjem 

Zelenjavni zrezek, 

skutini štruklji, šparglji, 

paradižnikova solata s 

kumaricami, češnje 

Lečina juha,  

pečen ribji file, 

testeninska solata 

(testenine, paradižnik, 

paprika, kumare, 

koruza) 

Sojini čufti,  

pire krompir,  

zelena solata,  

jagode  

POPOLDANSKA 
MALICA 

Rženi kruhki crispy, 

juice 

Sadje,  

kruh 

Navaden jogurt, 

sadje 

Banana,  

mleko 

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 JUNIJ 2021 

 
3. TEDEN od 47. 6.–18. 6. 2021 

 PONEDELJEK 
14. 6. 2021 

TOREK 
15. 6. 2021 

SREDA 
16. 6. 2021 

ČETRTEK 
17. 6. 2021 

PETEK 
18. 6. 2021 

ZAJTRK Orehova potička,  

čaj 

Črni kruh, 

hrenovka, ajvar, 

sadni čaj 

Mlečni močnik, 

kakavov posip, suho 

sadje (hruške, jabolko) 

Ajdov kruh, poltrdi sir, 

paprika, čaj 

Polenta,  

mleko 

MALICA Prosena kaša na 

domačem mleku, 

suhe slive,  

čokoladni posip, 

banana 

Štručka z zeliščnim 

maslom,  

domač ledeni čaj 

 

Bio pinjenec* (ŠM) 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

mesno zelenjavni 

namaz, juice 

Makova pletenka, 

jogurt 

Turist kruh, ribji namaz, 

paradižnik,  

voda z limono 

KOSILO Brokoli juha,  

pečen piščanec, 

mlinci, ajdova kaša,  

zeljna solata s koruzo 

Špageti,  

mesna polivka,  

riban sir,  

zelena solata, 

sadje 

Stročji fižol brez mesa, 

krompir v kosih, 

paradižnikova solata, 

sladoled 

 Puranji dunajski 

zrezek,  

rizi bizi, jogurtov preliv,  

zelena solata, sadje  

Mesnozelenjavna 

enolončnica,  

bio kruh*, sadni cmok 

BREZMESNO 
KOSILO 

Brokoli juha,  

čičerikin polpet, 

mlinci,  

ajdova kaša,  

zeljna solata s koruzo 

Špageti,  

paradižnikova 

omaka z baziliko,  

riban sir,  

zelena solata, 

sadje 

Stročji fižol brez mesa, 

krompir v kosih, 

paradižnikova solata, 

sladoled 

Pohani sir,  

rizi bizi, jogurtov preliv,  

zelena solata, sadje 

Zelenjavna  

enolončnica s 

stročnicami, bio kruh*, 

sadni cmok 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Kruh, čičerikin namaz, 

rdeča redkvica 

Koščki sadja,  

kruh 

Žemlja,  

suho sadje, lešniki 

Mlečna banana,  

mleko 

 

Sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja, 

polnozrnati 

prepečenec 
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 JUNIJ 2021 

 
4. TEDEN od 21. 6.–25. 6. 2021 

 PONEDELJEK 
21. 6. 2021 

TOREK 
22. 6. 2021 

SREDA 
23. 6. 2021 

ČETRTEK 
24. 6. 2021 

PETEK 
25. 6. 2021 

ZAJTRK Koruzni kosmiči, 

mleko 

Grahamov kruh, 

piščančje prsi v 

ovitku, paprika, čaj 

Mlečna bio prosena 

kaša*, suhe slive 

Ovseni kruh,  

različni namazi,  

mleko 

 

MALICA Grahamov kruh, 

med, maslo, čaj 

 

Bio mleko* (ŠM) 

Misliji, bio mleko*, 

banana 

Žemlja, šunka,  

sveža kumara, 

voda z bio limono* 

Sirova štručka,  

juice 

PRAZNIK 

KOSILO Gobova juha z 

ajdovo kašo,  

pečen losos, 

krompirjeva solata s 

kumaricami, sadje  

Piščančja obara z 

žličniki, palačinke 

Minjon juha,  

zelenjavna rižota, 

jogurtov preliv,  

endivija v solati s 

fižolom in z jajčko 

Makaronovo meso, 

eko rdeča pesa* v 

solati, žitna rezina z  

90 % sadnim deležem 

 

BREZMESNO 
KOSILO 

Gobova juha z 

ajdovo kašo,  

pečen losos, 

krompirjeva solata s 

kumaricami, sadje 

Stročji fižol z žličniki, 

domač, palačinke 

Minjon juha,  

zelenjavna rižota, 

jogurtov preliv,  

endivija v solati s 

fižolom in z jajčko 

Sojini koščki z 

makaroni,  

eko rdeča pesa* v 

solati, žitna rezina z  

90 % sadnim deležem 

 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Sadje,  

kruh 

Kruh, sir, paprika, 

limonada 

Jagode,  

grisine 

Polnozrnati keksi,  

juice 

 

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. 


