
OSNOVNA ŠOLA  TABOR I 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,  

čaj, jabolko 

 

Domače kislo 

mleko (ŠM) 

 

Turist kruh, ribji namaz 

z drobnjakom, 

paprika, planinski čaj 

Suhe slive (ŠSSZ) 

 

Eko prosena kaša* na 

domačem mleku, 

kakavov posip, 

banana  

 

 

Pica,  

domač ledeni čaj 

 

(malica po izboru  

9. a in 9. b-razreda) 

 

Domač mešani rženi 

kruh, margarina z 

omega-3 maščobnimi 

kislinami, domača 

marmelada, čaj, 

jabolko 

 
KOSILO Goveja juha z 

rezanci,  

kuhana govedina, 

zeljne krpice, 

ananas 

Bograč,  

sadni cmoki z 

drobtinami, domač 

kompot  

 

Puranji zrezek v 

grahovi omaki,  

gluhi štruklji,  

vitaminska solata  

Bistra juha z zakuho, 

zelenjavna rižota, 

jogurtov preliv,  

zelena solata s 

fižolom, 

melona 

Pleskavica,  

pražen krompir, 

paradižnikova solata s 

kumarami in papriko 

Jagode (ŠSSZ) 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Banana, 

mleko 

Makova pletenka, 

kakav 

Koščki sadja,  

grisine 

Orehov rogljiček,  

čaj 

Puding  

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  
Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 

ŠSSZ – šolska shema sadja in zelenjave 

ŠM – šolsko mleko 

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 poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 

šole  
Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I 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, 

štajerski namaz, 

češnjev paradižnik 

(ŠSSZ), čaj. 

jabolko  

 

Misliji brez dodanega 

sladkorja, 

domače mleko, 

banana 

 

 

Kruh domači kmečki,  

mesno-zelenjavni 

namaz, domač ledeni 

čaj, rdeča redkvica 

(ŠSSZ), jabolko 

 

Pecivo z bučnimi 

semeni, 

domač sadni jogurt, 

hruška (ŠSSZ) 

 

Štručka z zeliščnim 

maslom, čaj, jabolko 

 

   

KOSILO Goveji zrezek v 

omaki,  

široki rezanci,  

zeljna solata s 

korenjem, rezina s 

čokolado  

Bučkina juha s 

korenjem,  

piščančji ražnjiči, 

džuveč riž, 

ajvar, gorčica, 

zelena solata 

Lečina juha z ajdovo 

kašo, riba, 

krompirjeva solata, 

domači keksi 

Obara s puranjim 

mesom in z vodnimi 

žličniki,  

sadni biskvit z 

jogurtom 

Čufti,  

pire krompir,   

jagode 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Sadje,  

kruh 

Sirova štručka,  

čaj 

Kompot,  

polnozrnati 

prepečenec 

Banana,  

grisine  

Bombeta s posipom, 

čokoladno mleko 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  

ŠM – šolsko mleko 
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 poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 
šole  

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I 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) 

Orehova potička,  

čaj 

Polenta,  

mleko 

MALICA Makova štručka, 

kakav 

 

Jabolko (ŠSSZ) 

 

Mlečni zdrob, 

kakavov posip, 

banana  

 

Turist kruh, testeninska 

solata s koščki tune, 

paradižnikom, papriko 

in koruzo,  

juice 

 

 

Koruzni kruh,  

domači med, 

maslo, bio mleko*, 

jabolko  

 

(SVETOVNI DAN 

ČEBEL) 

 Žemlja, piščančje prsi v 

ovitku, kisla kumara,  

domač ledeni čaj, 

jabolko 

(malica po izboru  

9. b-razreda) 

Češnjev paradižnik(ŠSSZ) 

 
KOSILO Milijonska juha,  

krompirjevi svaljki,  

omaka carbonara, 

zelena solata z 

rdečo redkvico,  

jagode 

Piščančji dunajski 

zrezek, rizi bizi, 

jogurtov preliv, 

vitaminska solata 

Jagode (ŠSSZ) 

Ričet, domača skutina 

gibanica 

 

 

Špageti,  

bolonjska polivka, 

zelena solata, 

sladoled 

(kosilo po izboru  

9. b-razreda) 

Mesno zelenjavna 

enolončnica, domači 

puding s sadnim 

prelivom 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Žemlja,  

sadje 

Mlečna banana,  

mleko 

Kompot,  

koruzni kruhki krispy 

Koščki sadja,  

kruh 

Sadni jogurt brez 

dodanega sladkorja 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 
ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  

ŠM – šolsko mleko 

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 poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 

šole  

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I 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 

Mlečna banana,  

žitna kava  

Mlečna bio prosena 

kaša*, suhe slive 

Rženi kruh, umešano 

jajce, kisla kumarica, 

čaj 

Grahamov kruh, 

pašteta, paprika, čaj 

MALICA Ajdov kruh, 

sirove palčke, 

paprika, voda z 

limono, 

melona (ŠSSZ) 

 
 

 

Črni kruh, čokoladno-

lešnikov namaz,  

domač ledeni čaj, 

jabolko 

 

Bio mleko* (ŠM) 

 

Hamburger 

(bombetka s 

piščančjim mesom in 

z zelenjavo), juice 

 

(malica po izboru 

učencev)  

Pletenka s sezamom, 

kakav 

 

Slive (ŠSSZ) 

 

 

 

Mlečni riž z bio 

ovsenimi kosmiči*, 

kakavov posip, 

banana 

 

 
 

KOSILO Golaž, polenta, 

zeljna solata s 

korenjem 

Jagode(ŠSSZ) 

Čevapčiči,  

pražen krompir, 

paradižnikova solata,  

ajvar, gorčica 

(kosilo po izboru  

učencev) 

Pašta fižol brez mesa, 

jabolčni zavitek 

 

Milijonska juha z 

zakuho,  

pečene bedrce, 

mlinci/ajdova kaša,  

zelena solata s koruzo 

Zelenjavna juha z 

zvezdicami,  

paniran ribji file, 

krompirjeva solata s 

kumaricami, 

sladoled 

POPOLDANSKA 
MALICA 

Makova pletenka, 

kakav 

Koščki sadja,  

kruh 

Jagode,  

kruh 

Polnozrnati keksi,  

juice 

Sadni kruh,  

jogurt 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

Enkrat tedensko so učenci deležni sadja ali zelenjave iz evropskega sistema razdeljevanja sadja v šolah. 

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava  
ŠM – šolsko mleko 

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 poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 
šole  

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  


