
 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

J E D I L N I K 
 
 
 
 

PONEDELJEK 4. 7. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, bio kruh z ovsenimi kosmiči, namaz s kumaro 

malica sadje 

kosilo špageti z mesno omako, zelena solata 

malica prepečenec, sadje 

 
 

TOREK 5. 7. 2022 

zajtrk bela kava, jernejev hlebec, maslo in med 

malica sadje 

kosilo piščančji zrezki v omaki, bulgur, paradižnikova solata 

malica banana 

 
 

SREDA 6. 7. 2022 

zajtrk sadni čaj, šolski temni kruh, lososov namaz 

malica sadje 

kosilo pečen ribji file, korenčkov pire, rezina melone 

malica sadni kefir 

 
 

ČETRTEK 7. 7. 2022 

zajtrk mleko, zlati hlebec, namaz s papriko 

malica sadje 

kosilo boranja, polenta, mešana solata 

malica žemlja 

 
 

PETEK 8. 7. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, sirova štručka 

malica sadje 

kosilo zelenjavna enolončnica, poletna sladica 

malica polnozrnati kruh 
 

 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

PONEDELJEK 11. 7. 2022 

zajtrk sadni čaj, stoletni kruh, sirni namaz s šunko 

malica sadje 

kosilo telečji trakovi v zelenjavni omaki, kus kus, kumare v solati 

malica crispy, sadje 

 
 

TOREK 12. 7. 2022 

zajtrk kakav, bela štruca, namaz s hrenom 

malica sadje 

kosilo puranji paprikaš, špinačni rezanci, zelena solata 

malica sadni smuti 

 
 

SREDA 13. 7. 2022 

zajtrk pšenični zdrob 

malica sadje 

kosilo porova zloženka, sezonska solata 

malica rogljič 

 
 

ČETRTEK 14. 7. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, bio koruzni kruh, kisla smetana, marmelada 

malica sadje 

kosilo goveji zrezki v omaki, pečen krompir, paradižnikova solata 

malica bio polnozrnat žepek 

 
 

PETEK 15. 7. 2022 

zajtrk mleko, pletena štručka 

malica sadje 

kosilo piščančja obara z žličniki, poletna sladica 

malica kornspitz štručka 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

PONEDELJEK 18. 7. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, pirin kruh, skutina pena 

malica sadje 

kosilo peresniki s tuno, riban sir, zelena solata 

malica slanik 

 
 

TOREK 19. 7. 2022 

zajtrk mleko, rženi kruh, telečje hrenovke 

malica sadje 

kosilo haše omaka, korenčkovi štruklji, kumare v solati 

malica sadje 

 
 

SREDA 20. 7. 2022 

zajtrk sadni čaj, črn kruh, sardelin namaz 

malica sadje 

kosilo piščančji zrezki v sirovi omaki, pečen krompir, paradižnikova solata 

malica riževi vaflji, mleko 

 
 

ČETRTEK 21. 7. 2022 

zajtrk mleko, koruzni kosmiči 

malica sadje 

kosilo lazanja, mešana solata 

malica stoletno pecivo 

 
 

PETEK 22. 7. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, makova štručka 

                    malica sadje 

kosilo paradižnikova enolončnica z belim fižolom , poletna sladica 

                     malica pirino pecivo 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

PONEDELJEK 25. 7. 2022 

zajtrk sadni čaj, bio bela štruca, maslo in marmelada 

malica sadje 

kosilo mesno zelenjavna rižota, riban sir, zelena solata 

malica bio kakavovo pecivo 

 
 

TOREK 26. 7. 2022 

zajtrk mleko, kmečki temni kruh, tunin namaz 

malica sadje 

kosilo piščančji zrezki v smetanovi omaki, svaljki, kumare v solati 

malica sadje 

 
 

SREDA 27. 7. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, martinov beli kruh, zeliščni namaz 

malica sadje 

kosilo špageti v mesni omaki, mešana solata 

malica puding vanilija 

 
 

ČETRTEK 28. 7. 2022 

zajtrk kakav, kruh veselko, jajčni namaz 

malica sadje 

kosilo loparnica z mesom in zelenjavo, navadni jogurt 

malica kajzerica 

 
 

PETEK 29. 7. 2022 

zajtrk sadni čaj, jelenov hlebec, topljeni sir 

malica sadje 

kosilo krompirjev golaž, poletna sladica 

malica bombeta 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

PONEDELJEK 1. 8. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, Jernejev hlebec, maslo in med 

malica sadje 

kosilo piščančji zrezki v korenčkovi omaki, peresniki, mlado zelje v solati 

malica žemlja 

 
 

TOREK 2. 8. 2022 

zajtrk mleko, bela štruca, parmezanov namaz 

malica sadje 

kosilo puranji zrezki v bučkini omaki, svaljki, zelena solata 

malica grisini, jogurt 

 
 

SREDA 3. 8. 2022 

zajtrk sadni čaj, zlati hlebec, sezamov namaz 

malica sadje 

kosilo pečene perutničke, pire krompir, mešana solata 

malica slanik 

 
 

ČETRTEK 4. 8. 2022 

zajtrk mlečni riž 

malica sadje 

kosilo goveji zrezki z zelenjavo, dušen riž, paradižnikova solata 

malica ovseni kruh 

 
 

PETEK 5. 8. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, sirova štručka 

malica sadje 

kosilo enolončnica s stročjim fižolom, poletna sladica 

malica stoletno pecivo 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

PONEDELJEK 8. 8. 2022 

zajtrk sadni čaj, kruh z ovsenimi kosmiči, namaz s papriko 

malica sadje 

kosilo špageti s tuno, mešana solata 

malica polnozrnati keksi, sadje 

 
 

TOREK 9. 8. 2022 

zajtrk mleko, bela štruca, čičerikin namaz 

malica sadje 

kosilo telečji zrezki v omaki, stročji fižol s krompirjem, sok 

malica pol bela žemlja 

 
 

SREDA 10. 8. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, Martinov temni kruh, korenčkov namaz 

malica sadje 

kosilo gratiniran krompir, mešana solata 

malica grški jogurt s sadjem 

 
 

ČETRTEK 11. 8. 2022 

zajtrk kosmiči, jogurt 

malica sadje 

kosilo pečen ribji file, pire krompir, mlado zelje v solati 

malica pirin kruh 

 
 
 

PETEK 12. 8. 2022 

zajtrk sadni čaj, sezamova štručka 

malica sadje 

kosilo zelenjavna enolončnica, poletna sladica 

malica kajzerica 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

PONEDELJEK 15. 8. 2022 PRAZNIK 

 
 
 
 
 
 

TOREK 16.08.2022 

zajtrk bela kava, šolski kruh, namaz z bučnimi semeni 

malica sadje 

kosilo puranji zrezki v zelenjavni omaki, štruklji, kumare v solati 

malica bela bombeta 

 
 

SREDA 17. 8. 2022 

zajtrk sadni čaj, kruh hribovc, kisla smetana in med 

malica sadje 

kosilo telečja pečenka, pire krompir, mešana solata 

malica koruzni vaflji, sadni jogurt 

 
 

ČETRTEK 18. 8. 2022 

zajtrk ovseni kosmiči na mleku 

malica sadje 

kosilo mesno zelenjavna rižota, mešana solata 

malica koruzna štručka 

 
 

PETEK 19. 8. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, črn kruh, skutina pena 

malica sadje 

kosilo ješprenj z zelenjavo, poletna sladica 

malica ovsena rožica 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika. Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivost (Uredba EU št.1169/2011 o zagotavljanju informacijo živilih potrošnikom, Uradni list. RS št. 6/2014). V 
skladu s svojimi zmožnostmi pripravljamo dietne obroke za otroke na osnovi zdravniškega potrdila. 

PONEDELJEK 22. 8. 2022 

zajtrk sadni čaj, bio bela štruca, maslo in marmelada 

malica sadje 

kosilo mesno zelenjavna rižota, riban sir, zelena solata 

malica bio kakavovo pecivo 

 
 

TOREK 23. 8. 2022 

zajtrk mleko, kmečki temni kruh, sardelin namaz 

malica sadje 

kosilo telečja pečenka, bučke s krompirjem, melona 

malica ovsena rožica 

 
 

SREDA 24. 8. 2022 

zajtrk zeliščni čaj, martinov beli kruh, pehtranov namaz 

malica sadje 

kosilo špageti z lososom, mešana solata 

malica stoletno pecivo 

 
 

ČETRTEK 25. 8. 2022 

zajtrk kakav, kruh veselko, sadni namaz 

malica sadje 

kosilo loparnica s špinačo, navadni jogurt 

malica kajzerica 

 
 

PETEK 26. 8. 2022 

zajtrk sadni čaj, jelenov hlebec, rezina sira 

malica sadje 

kosilo čičerikina enolončnica, poletna sladica 

malica stoletna štručka 

 
 
 
 

 


