
OSNOVNA ŠOLA  LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR 

JEDILNIKI ZA MAJ 2022                                                                                      

                                                                                                                                                                                                
1. TEDEN (2. 5. 2022-6. 5. 2022) 

 PONEDELJEK 
2. 5. 2022 

TOREK 
3. 5. 2022 

SREDA 
4. 5. 2022 

ČETRTEK 
5. 5. 2022 

PETEK 
6. 5. 2022 

ZAJTRK  Koruzni kosmiči brez 

dodanega sladkorja, 

suhi jabolčni krhlji, 

mleko 

Mlečna banana, 

žitna kava 

Mlečni zdrob,  

mleti lešniki/ 

kakavov posip 

 

Črni kruh,  

umešana jajca,  

kisla kumara,  

otroški čaj 

MALICA PRAZNIK Bio črni kruh*,  

domača jagodna 

marmelada, 

margarina z  

omega 3-maščobnimi 

kislinami, kamilični čaj 

Turist kruh,  

lečin namaz,  

zelena paprika, 

domač jabolčni 

juice 

Bio jogurt* (SŠM) 

Sirova štručka,  

mleko 

Čokoladni puding, 

keks, orehi  

 

Jabolko (SŠSZ) 

(malica po izboru  

7. a-razreda) 

MESNO 
KOSILO 

 Čufti v paradižnikovi 

omaki, pire krompir,  

zelena solata, 

sladoled 

 

Zelenjavna 

enolončnica s 

proseno kašo brez 

mesa, kruh turist, 

jogurtov biskvit s 

sadjem  

Gobova juha z  

ajdovo kašo,  

hrenovka v testu, 

zeljna solata s fižolom, 

sadež 

 

Paradižnikova juha, 

popečen losos v 

smetanovi omaki, 

polenta,  

popečena zelenjava, 

zelena solata 

BREZMESNO 
KOSILO 

 Kroglice iz stročnic v 

paradižnikovi omaki, 

pire krompir,  

zelena solata, 

sladoled 

 

Zelenjavna 

enolončnica s 

proseno kašo brez 

mesa, kruh turist, 

jogurtov biskvit s 

sadjem  

Gobova juha z ajdovo 

kašo, sir v testu,  

zeljna solata s fižolom, 

sadež 

 

 

Paradižnikova juha, 

popečen losos v 

smetanovi omaki, 

polenta,  

popečena zelenjava, 

zelena solata 

POPOLD. 
MALICA 

 Ovsena bombetka, 

mleko 

Banana,  

oreščki 

Pomaranča Žemlja, mozzarella, 

paprika, čaj 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. 

SŠSZ – 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 2022                             

                    
2. TEDEN (9. 5. 2022-13. 5. 2022) 

 PONEDELJEK 
9. 5. 2022 

TOREK 
10. 5. 2022 

SREDA 
11. 5. 2022 

ČETRTEK 
12. 5. 2022 

PETEK 
13. 5. 2022 

ZAJTRK Polenta,  

mleko 

Grahamov kruh, 

med, maslo, čaj 

Mlečni riž z ovsenimi 

kosmiči,  

cimetov/kakavov posip,  

jabolčni krhlji 

Grahamov kruh, sir, 

paprika, rdeča redkvica, 

čaj 

Turist kruh, piščančje prsi v 

ovitku, paradižnik, 

planinski čaj 

MALICA Turist  kruh,  

ribji namaz, 

paradižnik,  

planinski čaj 

Zeliščna štručka,  

sadni čaj z 

medom, orehi 

 

Bio jogurt* (SŠM) 

Domači mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

zelenjavno-mesni 

namaz, jabolčni juice 

Por (SŠSZ) 

Eko prosena kaša* na bio 

mleku*, suhe slive, 

banana 

Kruh s semeni,  

domač jogurt,  

jagode, oreščki 

MESNO 
KOSILO 

Minjon juha, 

piščančji nugetsi, tri 

žita,  

jogurtov preliv,  

zelena solata 

(kosilo po izboru  

7. a-razreda) 

Brokolijeva juha, 

njoki, gobe v 

smetanovi 

omaki, zelena 

solata s čičeriko 

in koruzo 

Chilli con carne z 

junčjim mesom,  

koruzni kruh, 

jabolčni zavitek 

Makaronovo meso s 

puranjim mesom,  

rdeča pesa v solati, 

tiramisu  

Cvetačna juha,  

mesni polpet,  

grahova omaka,  

pire krompir, 

zelena/paradižnikova 

solata 

BREZMESNO 
KOSILO 

Minjon juha, pohan 

sir, tri žita, jogurtov 

preliv, zelena solata 

Brokolijeva juha, 

njoki, gobe v 

smetanovi 

omaki, zelena 

solata s čičeriko 

in koruzo 

Chilli con carne brez 

mesa, koruzni kruh, 

jabolčni zavitek 

Testenine z lečo v 

paradižnikovi omaki, 

rdeča pesa v solati, 

tiramisu 

Cvetačna juha,  

sojini koščki,  

grahova omaka,  

pire krompir, 

zelena/paradižnikova 

solata 

POPOLD. 
MALICA 

Rženi kruhki crispy, 

sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja 

Sezonsko sadje Makova pletenka, 

mleko 

Banana,  

lešniki 

Polnovredni keks,  

domač kompot 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. 

SŠSZ – 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 2022              

                                                                                                         
3. TEDEN (16. 5. 2022-20. 5. 2022) 

 PONEDELJEK 
16. 5. 2022 

TOREK 
17. 5. 2022 

SREDA 
18. 5. 2022 

ČETRTEK 
19. 5. 2022 

PETEK 
20. 5. 2022 

ZAJTRK Palačinka z 

dodatkom ajdove 

moke,  

domača marmelada, 

mleko 

Koruzni kosmiči brez 

dodanega sladkorja, 

mleko,  

suhi jabolčni krhlji 

Mlečna prosena 

kaša z eko proseno 

kašo*, suhe slive, 

kakavov posip 

Sirova štručka,  

sadni čaj 

Žemlja,  

lečin namaz,  

kumare, paprika,  

žitna kava 

MALICA Črni kruh, sir, paprika, 

olive, čaj 

Domač mešani rženi 

kruh iz krušne peči, 

fižolov namaz, por,  

sadni čaj 

 

Češnjev paradižnik 

(SŠSZ) 

Bio jogurt* (SŠM) 

Temna žemlja, 

piščančje prsi v 

ovitku, paprika, 

zeliščni čaj 

Grahamov kruh, med, 

maslo, bio mleko* 

Mlečna banana, 

smoothie 

MESNO 
KOSILO 

Goveja juha z 

zdrobovimi cmoki,  

telečja pečenka, 

zeljne krpice 

Sojin polpet,  

kus kus z zelenjavo, 

jogurtov preliv,  

zelena solata z jajcem, 

juice  

Lečina juha,  

ocvrt ribji file v 

sezamovi srajčki, 

testeninska solata, 

sadež 

Bučkina juha, 

zelenjavna rižota s 

piščančjim mesom, 

zelena solata 

 

Ludvikov lonec, kruh,  

marmorni kolač  

BREZMESNO 
KOSILO 

Zelenjavna juha z 

zdrobovimi cmoki,  

popečen sir,  

zeljne krpice 

Sojin polpet, kus kus z 

zelenjavo,  

jogurtov preliv,  

zelena solata z jajcem, 

juice 

Lečina juha,  

ocvrt ribji file v 

sezamovi srajčki, 

testeninska solata, 

sadež 

Bučkina juha, 

zelenjavna rižota z 

grahom in s čičeriko, 

zelena solata 

 

Ludvikov lonec brez 

mesa, kruh,  

marmorni kolač 

POPOLD. 
MALICA 

Orehov polžek,  

čaj 

Sezonsko sadje,  

kruh 

Domač puding, 

sadni preliv 

Pomaranča,  

grisini 

Banana,  

mleko 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. 

SŠSZ – 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 2022                                                                              

    
4. TEDEN (23. 5. 2022-27. 5. 2022) 

 PONEDELJEK 
23. 5. 2022 

TOREK 
24. 5. 2022 

SREDA 
25. 5. 2022 

ČETRTEK 
26. 5. 2022 

PETEK 
27. 5. 2022 

ZAJTRK Polenta,  

mleko 

Rženi mešani kruh, 

tunin namaz, 

paradižnik,  

otroški čaj 

Črni kruh,  

umešano jajce, 

kumara, čaj 

Turist kruh,  

čičerikin namaz, 

naribano korenje, 

 rdeča redkvica,  

sadni čaj  

Mlečni zdrob iz eko 

zdroba*, rozine, 

kakavov posip 

MALICA Kruh s semeni,  

kisla smetana,  

domača ekološka 

šipkova marmelada*,  

kamilični čaj 

Bio mleko* (SŠM) 

Bio pekovsko 

pecivo*,  

domač jogurt, 

melona 

 

Jagode (SŠSZ) 

Pica,  

juice 

 

Paprika (SŠSZ) 

 

5. B

- 

Mlečni riž z ovsenimi 

kosmiči, 

cimetov/kakavov 

posip, banana 

Bio črni kruh*,  

ribji namaz, 

paradižnik,  

voda z limono 

MESNO 
KOSILO 

Korenčkova juha, 

pečen piščanec, mlinci, 

ajdova kaša,  

zeljna solata s korenjem 

Kostna juha z  

ribano kašo,  

junčji zrezki v 

naravni omaki, 

polenta, šparglji,  

zelena solata z  

rdečo redkvico 

Enolončnica iz 

stročnic brez 

mesa,  

mešani rženi kruh, 

domača skutina 

gibanica 

Bakalca,  

idrijski žlinkrofi, 

zelena solata s koruzo,  

jagode 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami,  

puranji ražnjiči,  

pražen krompir, 

šopska solata 

BREZMESNO 
KOSILO 

Korenčkova juha,  

zrezek iz stročnic, mlinci, 

ajdova kaša, 

 zeljna solata s korenjem 

Zelenjavna juha, 

gobe v omaki, 

polenta, šparglji,  

zelena solata z  

rdečo redkvico 

Enolončnica iz 

stročnic brez 

mesa, mešani rženi 

kruh, 

domača skutina 

gibanica 

Sojini koščki v  

zelenjavni omaki,  

idrijski žlinkrofi, 

zelena solata s koruzo, 

jagode 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami, r 

ažnjiči s sirom in z 

zelenjavo,  

pražen krompir, 

šopska solata 

POPOLD. 
MALICA 

Sadje,  

kruh 

Kruh, poltrdi sir, 

paprika, limonada 

Jagode s 

smetano 

Jabolčni zavitek,  

Kamilični čaj 

Češnje 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadnih košaricah. 

SŠSZ – 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. 

 DOBER TEK! 


