
OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR   
JEDILNIKI ZA APRIL 2021 
 

1. TEDEN (1. 4. 2021 – 2. 4. 2021) 

 PONEDELJEK 
29. 3. 2021 

TOREK 
30. 3. 2021 

SREDA 
31. 3. 2021 

ČETRTEK 
1. 4. 2021 

PETEK 
2. 4.2021 

ZAJTRK 
 
 

   Mlečni zdrob, kakavov 

posip. 

Koruzni kruh, različni 

namazi, čaj. 

MALICA    Sadni jogurt, biga. 

 

Jabolko (ŠSSZ) 

 

Rogljiček z 

marmelado, mleko. 

 

Hruške (ŠSSZ) 

 
KOSILO 

 
 

   Milijonska juha, rižota s 

telečjim mesom in 

zelenjavo, parmezan, 

pesa v solati. 

File postrvi, 

krompirjeva solata s 

kumarami, 

čokoladni rogljički. 

POPOLD. 
MALICA 

   Domači puding, keksi. Mlečni napitek z manj 

sladkorja. 

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

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  
ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

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 APRIL 2021 
 

2. TEDEN (6. 4. 2021 – 9. 4. 2021) 

 PONEDELJEK 
5. 4. 2021 

TOREK 
6. 4. 2021 

SREDA 
7. 4. 2021 

ČETRTEK 
8. 4. 2021 

PETEK 
9. 4. 2021 

ZAJTRK 
 
 

 Koruzni kosmiči,  

mleko 

Polbeli kruh, maslo, 

marmelada, čaj. 

Sezamova štručka, 

kakav. 

Čokolino. 

MALICA  Bela žemlja, piščančja 

prsa, kisle kumarice, 

čaj z limono, 

mandarina. 

 

Makovka, kakav 

 

Jabolko (ŠSSZ) 

 

 

Kruh, čokoladni 

namaz, bela kava, 

jabolko.  

Polbeli kruh, piščančja 

pašteta, domač 

ledeni čaj, jabolko. 

 

Češnjev paradižnik 

(ŠSSZ) 

 
KOSILO 

 
 

 Bograč, marmorni 

kolač. 

Špageti z bolonjsko 

omako, zelena solata, 

sladoled/žitna rezina. 

Zelenjavna 

enolončnica, carski 

praženec, kompot. 

Ocvrte piščančje 

bedre, pečen krompir, 

paradižnikova solata.  

POPOLD. 
MALICA 

 Skuta s podloženim 

sadjem. 

Palačinka, kompot. Slanik, sok. Različno suho sadje. 

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

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 
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. 
 


