
 
 

datum zajtrk malica kosilo popoldanska malica 
torek 

1. 11. 2022 
  PRAZNIK  

sreda 

2. 11. 2022 
  POČITINICE  

četrtek 

3. 11. 2022 
  POČITNICE  

petek 

4. 11. 2022 
  POČITNICE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

datum zajtrk malica kosilo popoldanska malica 
ponedeljek 

7. 11. 2022 

 

ovseni kruh 1 

maslo 7 

kakav 7 

ovseni kruh 1 

piščančja klobasa 

kisle kumarice 

čaj 

zelenjavna kremna juha 1,3 

bolonjska omaka 1 

svedrčki 1,3 

solata 

koruzni kruh 1 

jogurt 7 

torek 

8. 11. 2022 

 

kosmiči 1 

BIO mleko 7 

hamburger 1 

čaj 

 

čista juha z zakuho 1,3 

kremna špinača 1,7 

kuhana govedina 

pire krompir 7 

 

graham žemljica 1 

piščančje prsi v ovitku 

čaj 

sreda 

9. 11. 2022 

 

 

domači kruh 1 

jajčna omleta 3,7 

čaj 

 makova štručka 1 

BIO mleko 7 

grozdje 

čaj 

 

cvetačna kremna juha 1,7 

piščančji zrezek v vrtnarski omaki 

1,3 

kus-kus 1,3 

solata 

 

ajdov kruh 1 

mesni namaz 7 

čaj 

četrtek 
10. 11. 2022 

 

polnozrnati rogljiček 

1 

čaj 

mlečni pšenični zdrob 1,7 

suho sadje 

fižolova enolončnica 1 

jabolčna pita z dodatkom pirine 

moke 1,3 

limonada 

kruh 1 

fižolova enolončnica 1 

 

petek 
11. 11. 2022 

mešani kruh 1 

polsuha klobasa 

paradižnik 

čaj 

polbeli kruh 1 

mesni namaz 3,7 

kislo zelje z bučnim oljem 

planinski čaj 

pečen piščanec 

mlinci 1 

sladko zelje 

sladica 1,3,7 

sirova štručka 1,7 

čaj 

 

 

 



 
 

datum zajtrk malica kosilo popoldanska malica 
ponedeljek 

14. 11. 

2022 

kosmiči 1 

BIO mleko 

sirova štručka 1,7 

kakav 7 

korenčkova juha 1,3 

zloženka iz kislega zelja, mletega 

mesa, ajdove kaše 1,3,7 

puding 7 

zloženka iz kislega zelja, 

mletega mesa, ajdove kaše 

1,3,7 

torek 
15. 11.2022 

 

rženi kruh 1 

topljeni sir 7 

čaj 

ovseni kruh 1 

piščančja pašteta 

paradižnik 

čaj 

porova juha 

puranji zrezki v naravni omaki 1,7 

dušen riž  

zelena solata s koruzo 

makova pletenica 1 

kefir 7 

sreda 
16. 11.2022 

mešani kruh 1 

šunka 

čaj 

domači kruh 1 

kisla smetana 7 

marmelada 

čaj 

čista juha z jajčko 3 

svinjska pečenka 

pražen krompir 

endivija s krompirjem 

kruh 1 

kisla smetana 7 

kakav 7 

četrtek 
17. 11.2022 

polbeli kruh 1 

jajčna omleta 3,7 

sadni čaj 

pirin kruh 1 

mesno zelenjavna 

enolončnica 1 

prežganka 1,3,7 

milanska omaka 1 

testenine 1,3 

zelena solata 

biga 1 

grozdje 

petek 
18.11.2022 

domači kruh 1 

BIO maslo 7 

med 

BIO mleko 7 

TRADICIONALNI 

SLOVENSKI ZAJTRK 

graham bombetka 1 

BIO jagodni kefir 7 

piščančja obara z ajdovimi žličniki 

1,3 

domače pecivo 1,3,7 

 

obara z ajdovimi žličniki 1,3 

rženi kruh 1 

 

 

 



 
 

datum zajtrk malica kosilo popoldanska malica 
ponedeljek 
21.11.2022 

 

biga 1 

sadni jogurt 7 

polnozrnati kruh 1 

puranja šunka 

kisle kumarice 

čaj 

čebulna juha 

metuljčki z paradižnikovo omako 1,7 

parmezan 7 

kitajsko zelje s koruzo 

jota s kislim zeljem 

kruh 

torek 
22. 11.2022 

ovseni kruh 1 

maslo 7 

med 

čaj 

pirin kruh 1 

zeliščno maslo 7 

zeliščni čaj 

cvetačna kremna juha 

govedina stroganov 

kruhova rolada 1,3,7 

radič s krompirjem 

polnozrnati masleni 

rogljiček 1,7 

čaj 

sreda 
23. 11.2022 

mlečni koruzni zdrob 1,7 ovseni kruh 1 

rezina sira 7 

paradižnik 

čaj 

minijonska juha 1 

mesno zelenjavna rižota 

rdeča pesa 

kruh 1 

sadni kefir 7 

četrtek 
24. 11.2022 

 

rogljiček 1 

BIO mleko 7 

domači kruh 1 

mesno zelenjavni 

namaz 

kisle kumarice 

čaj 

čufti 3 

pire krompir 7 

zelena solata 

 

pečenica 

graham žemljica 1 

 

petek 
25.11.2022 

 

ovseni kruh 1 

medeni namaz 7 

BIO mleko 7 

biga 1 

bela kava 7 ( BIO 

mleko Krepko) 

sadje 

jota s kislim zeljem 

zavitek z borovnicami 1,3 

kruh 1 

limonada 

mlečni kruh 1,7 

kakav 1 

 

 

 

 

 



 
 

datum zajtrk malica kosilo popoldanska malica 

ponedeljek 
28. 11.2022 

 

pirin kruh 1 

zeliščni namaz 7 

čaj 

ovseni kruh 1 

polsuha salama 

rezina paprike 

zeliščni čaj 

pečenica 

matevž 

kisla repa 

polenta 

BIO mleko 7 

torek 
29. 11.2022 

polnozrnati kruha 1 

čičerikin namaz 

sadni čaj 

ajdov kruh 1 

skutin namaz z zelišči 

7 

bela kava 7 

zdrobova juha 1 

piščančji paprikaš 7 

polenta 1 

endivija s krompirjem 

ajdov kruh 1 

kefir 7 

sreda 
30. 11.2022 

polbeli kruh 1 

BIO maslo 7 

rezina sira 7 

čaj 

polbeli kruh 1 

tunin namaz 4,7 

olive 

čaj 

bučna kremna juha 1,7 

bolonjska omaka 1 

njoki 1,3 

solata 

mešani kruh 1 

šunka 

paradižnik 

 

 

Otroci imajo skozi ves dan na voljo jabolka in vodo. Šola sodeluje v Shemi šolskega sadja in mleka. Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na 

dobavo in pripravo hrane ter organizacijo dela, si pridružujemo pravico za spremembo jedilnika. Jedilnik pripravila Valerija Šavc inž. živ. in 

preh., v sodelovanju s komisijo za prehrano. Na  spletni strani vrtca je objavljeno obvestilo: Alergeni v živilih, podrobnejše informacije o 

alergenih v živilih, ki jih ponujamo   so v tabelah, ki se nahajajo ob oglasni deski  in na tel. Št. 02 4441187 

 

Skladno z Uredbo (ES) št. 1169/2011 in Uredbo o izvajanju uredbe (EU) (Uradni list RS, št. 6/14) ima šola izdelan seznam jedi z označenimi 

snovmi, ki lahko povzročajo alergije ali preobčutljivosti. 

 


