
OSNOVNA ŠOLA JANKA PADEŽNIKA MARIBOR 

 

                                                     

  
 

 

 

                                                         JEDILNIK 
                                                           Mesec  OKTOBER   2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TEDEN od  3. 10. - 7. 10. 22                                                       

 PONEDELJEK 

3. 10. 2022 

TOREK 

4. 10. 2022 

SREDA 

5. 10. 2022 

ČETRTEK 

6. 10. 2022 

PETEK 

7. 10. 2022 

ZAJTRK Masleni rogljiček, 

kakav 

Banana štručka, kakav Turist kruh, poltrdi sir, 

otroški čaj 

Kmečki kolač, 

hrenovka, sadni čaj 

Fit kosmiči, mleko 

MALICA Ovseni kruh, 

piščančja pašteta, 

sadni čaj 

Češnjev paradižnik 

(ŠS) 

Mešani kolač, bio 

maslo*, domača 

marmelada, domače 

mleko 

Bio pirin* zdrob na 

domačem mleko 

 

Temni francoski 

rogljič, bela kava z 

domačim mlekom 

 

Grozdje (ŠS) 

Temna žemlja, 

piščančja Poli klobasa, 

list zelene solate, 

planinski čaj 

KOSILO Špageti z bolonjsko 

polivko, zelena solata 

s koruzo, grozdje 

 

Bistra juha z ribano 

kašo, piščančji zrezek 

po dunajsko, mešana 

zelena solata s 

krompirjem, sadje 

Krompirjeva enolončnica 

s hrenovko, domač 

biskvit s sadjem 

 

Naravno pečen puranji 

zrezek v zelenjavni 

omaki, kus kus, 

domača zelena solata, 

bio sok* jabolka ribez 

Ješprenova* 

enolončnica, jabolčni 

zavitek 

 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS= iz EU šolska shema sadja in zelenjave. Seznam jedi z 

označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

https://www.google.si/
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                                        Mesec  OKTOBER   2022 

 

              
 
 
 
 

2. TEDEN od  10. 10. - 14. 10. 22                                        

 PONEDELJEK 

10. 10. 2022 

TOREK 

11. 10. 2022 

SREDA 

12. 10. 2022 

ČETRTEK 

13. 10. 2022 

PETEK 

14. 10. 2022 

ZAJTRK Pletenka, kakav Turist kruh, otroška 

pašteta, otroški čaj 

Banana štručka, bela 

kava 

Čokolešnik, mleko Makova štručka, 

mleko 

MALICA Ovseni kruh, domač 

tunin namaz, otroški 

čaj 

Sveži por (ŠS) 

Banana štručka, 

domač jogurt 

 

Sezamova bombetka, 

kuhan pršut, 100% 

jabolčni sok 

Sveža paprika (ŠS) 

Mlečni kruh, domač 

skutni namaz z zelišči, 

list zelene solate, 

otroški čaj 

Hot dog, sadni čaj 

 

 

KOSILO Testenine svedri, 

carbonara omaka, 

domača zelena 

solata, sadje 

 

Pire krompir, kremna 

špinača, naravno 

pečen piščančji 

zrezek, 100% 

jabolčni sok 

Zelenjavna enolončnica, 

praženec, mešan 

kompot 

Kruhovi cmoki, goveji 

golaž, domača zelena 

solata, sadje 

Korenčkova juha, file 

aljaškega polaka po 

tržaško, krompirjeva 

solata s porom 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS= iz EU šolska shema sadja in 

zelenjave. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

https://www.google.si/
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3. TEDEN od  17. 10. - 21. 10. 22 

 PONEDELJEK 

17. 10. 2022 

TOREK 

18. 10. 2022 

SREDA 

19. 10. 2022 

ČETRTEK 

20. 10. 2022 

PETEK 

21. 10. 2022 

ZAJTRK Zeliščna štručka z 

maslom, bela kava 

Topli sendvič, otroški 

čaj 

Polenta, mleko 

 

Koruzni kosmiči, mleko Ovseni kruh, različni 

siri, zelenjava, sadni 

čaj 

MALICA Turist kruh, rio mare 

pate namaz, otroški čaj 

Češnjev paradižnik 

(ŠS) 

Sirov polžek, kakav z 

domačim mlekom 

Mandarina (ŠS) 

Ovseni kruh, dimljeni 

poltrdi sir, sveža 

paprika, otroški čaj 

 

Bombetka s sezamom, 

suha salama, list zelene 

solate, planinski čaj 

Temna kraljeva 

štručka  s sezamom, 

bio sadni kefir* 

KOSILO Bograč, domač biskvit s 

kokosom 

 

Korenčkova juha z 

zlatimi kroglicami, 

puranji trakci na 

kitajski način, dušen 

riž, domača zelena 

solata 

Mesne kroglice v 

paradižnikovi omaki, 

pire krompir, bio sok 

jabolka* 

Pašta fižol enolončnica,  

domače skutne rezine 

Skutni svaljki, goveji 

stroganov, domača 

zelena solata, sadje 

 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE, V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, ŠS= iz EU šolska shema sadja in 

zelenjave. Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/       

     

https://www.google.si/
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4. TEDEN od 24. 10. - 28. 10. 22                                         

 PONEDELJEK 

24. 10. 2022 

TOREK 

25. 10. 2022 

SREDA 

26. 10. 2022 

ČETRTEK 

27. 10. 2022 

PETEK 

28. 10. 2022 

ZAJTRK Čokolino fit, mleko Topli sendvič, otroški 

čaj 

Pletenka, kakav Mlečni kruh, mleku Turist kruh, hrenovka, 

otroški čaj 

MALICA Turist kruh, domač 

skutni namaz z 

drobnjakom, planinski 

čaj 

Čokoladni kosmiči, 

domače mleko 

 

 

Ovseni kruh, suha 

klobasa, sveži por, sadni 

čaj 

 

Kmečki kolač, tunina 

pašteta, sveža 

paprika, planinski čaj 

Sveža paprika (ŠS) 

Sirova štručka, bela 

kava z domačim 

mlekom 

Mandarina (ŠS) 

KOSILO Kus kus, zelenjavna 

omaka s pišč. mesom, 

grahom in pelati, 

domača zelena solata 

s koruzo, sadje 

Svinjska pečenka, 

pražen krompir, 

cvetača/korenček po 

francosko, domača 

zelena solata 

Majaronovo meso, 

zdrobov cmok, mešana 

domača zelena solata, 

mandarina 

Pohorski lonec* 

enolončnica, domače 

orehove kocke 

 

Dušno sladko zelje s 

koščki govedine, pire 

krompir, banana 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE.  V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo. ŠS=iz EU šolska shema sadja in 

zelenjave.  Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

Jesenske počitnice od 31. 10. do 4. 11. 2022 

https://www.google.si/

