
 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave. 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga jedilnika), objavljenem na 
oglasni deski .  
 

  

JEDILNIK: 3. 1.–7. 1. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 3.1. TOREK, 4.1. SREDA, 5.1. ČETRTEK, 6.1. PETEK, 7.1. 

Zajtrk 

Pirin kruh*, maslo, 
slivova marmelada, 
mleko 

Kus kus na mleku*, 
mleti lešniki za posip 

Polnozrnat francoski 
rogljiček, zeliščni čaj z 
limono in medom  

Ovsen kruh, topljen sir, 
kumarice, sadni čaj z 
medom 

Črni kruh*, domač 
vesoljski namaz, kakav 

Dop. 
malica 

Sadni krožnik Banana 
 

Sadni krožnik 
 

Sadno-zelenjavni 
krožnik 

Sadni krožnik 

Kosilo 

Piščančji medaljon v 
naravni omaki, rizi bizi, 
baby korenje v prikuhi, 
rdeča pesa 

Goveja juha, dušena 
govedina, pire krompir, 
špinača v prilogi  

Puranji paprikaš, 
polenta, domače 
pecivo 

Svinjski zrezek v 
vrtnarski omaki, široki 
rezanci, motovilec z 
jajčki  

Korenčkova juha, 
skutina zloženka, 
mešan kompot 

Pop. 
malica 

Rezina vanila kakija, 
grisini 

Mandarina, ajdov kruh 
z orehi 

Kefir, bela žemljica Prepečenec,  
Suho sadje,  
 

Polnozrnato pekovko 
pecivo*, čaj 

 

 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave. 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga jedilnika), objavljenem na 
oglasni deski .  
 

JEDILNIK: 10. 1.–14. 1. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 10.1. TOREK, 11.1. SREDA, 12.1. ČETRTEK, 13.1. PETEK, 14.1. 

Zajtrk 

Riž na mleku, čokoladni 
posip 

Ovsen kruh*, kisla 
smetana, rezine 
paprike, sadni čaj 

Polnozrnat kruh, rezina 
sira, rezina kisle 
kumarice, zeliščni čaj 

Koruzni zdrob na mleku, 
brusnice 

Črni kruh*, domač 
jajčni namaz, planinski 
čaj z limono in medom 

Dop. 
malica 

Banana  Banana Sadni krožnik Banana  Sirni krožnik z oreški 

Kosilo 

Kolerabina juha, mesno 
zelenjavna rižota, riban 
sir,  zeljnata solata z 
bučnim oljem 

Piščančja nabodala, 
ajdova kaša z 
zelenjavo, rdeča pesa 

Paradižnikova juha z 
zvezdicami,  štefani 
pečenka, korenčkov 
pire, zelena solata s 
koruzo   

Telečja obara z zeljem,  
kruh, prekmurska 
gibanica  

Zelenjavna juha, slivovi 
cmoki z maslom in 
drobtinami, mešan 
kompot 
 

Pop. malica 

Koruzna štručka, 
pomaranča 

Makovka, čaj, jabolko Alpski jogurt, mandarina Pomaranča*, grisini  Rezine vanila kakija 

 
 

  



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave. 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga jedilnika), objavljenem na 
oglasni deski .  
 

JEDILNIK: 17. 1.–21. 1. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 17.1. TOREK, 18.1. SREDA, 19.1. ČETRTEK, 20.1. PETEK, 21.1. 

Zajtrk 

Koruzni kruh, čajna 
pašteta, sadni čaj z 
medom 

Kamutov kruh, 
vitaminski namaz, kakav 

Pirin zdrob s posipom iz 
lešnika in rjavega 
sladkorja 

Polnozrnat kruh, maslo, 
med, bela kava 

Kmečki kruh, domač 
ribji namaz, kakav 

Dop. malica 

Sadni krožnik Sadno - zelenjavni 
krožnik 

Banana Sadni krožnik Sadno - zelenjavni 
krožnik 

Kosilo 

Telečji ragu s stročjim 
fižolom, svaljki, zelena 
solata s čičeriko 
 

Svinjska pečenka, 
pražen krompir, 
motovilec s fižolom  

Bučna juha, mesno 
zelenjavna lazanja, 
rdeča pesa  

Segedin golaž, krompir 
v kosih, domače 
jogurtovo pecivo  
 

Zelenjavna juha, 
narastek iz prosene 
kaše s sadnim prelivom, 
razredčen 100 % sok 

Pop. malica 

Grški jogurt, jabolko Ajdov kruh z orehi, 
mandarina* 

Žepek s sezamom*,    
100 % jabolčni sok 

Ovseni piškoti, čaj Polnozrnat kruh, sirni 
namaz 

 

 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave. 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga jedilnika), objavljenem na 
oglasni deski .  
 

JEDILNIK: 24. 1.–28. 1. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 24.1. TOREK, 25.1. SREDA, 26.1. ČETRTEK, 27.1. PETEK, 28.1. 

Zajtrk 

Koruzni močnik Bombetka, mortadela, 
kisla kumarica, čaj 

Mlečni riž s kakavovim 
posipom 

Bela žitna kava, kmečki 
hlebec 

Polnozrnat kruh*, skuta 
z drobnjakom, čaj z 
limono 

Dop. malica 

Banana  Sadni krožnik Banana  
 

Banana  Sadni krožnik 

Kosilo 

Pašta fižol, črni kruh*, 
sadna rezina 

Cvetačna juha, telečja 
pečenka, bulgur z 
zelenjavo, zelena solata 
s koruzo  

Mineštra iz čičerike in 
puranjega mesa, črni 
kruh, domač višnjev 
zavitek 

Stroganov govedina, 
njoki, mešana solata s 
fižolom 

Lečna juha, polnozrnate 
testenine s tunino 
omako, riban sir, 
motovilec z jajčkom 

Pop. malica 

Pletenka z lanom, čaj Osje gnezdo, jabolko* Ananas, krekerji  Kokosova potica, čaj Koruzna žemlja*, 
navadni ego 

 

 



 

OPOMBE:   
Iz objektivnih razlogov se lahko jedilnik spremeni.   
Za žejo imajo otroci v vrtcu ves dan na voljo vodo ali manj sladkan čaj!  
*Živila iz ekološke pridelave. 
Obroki lahko vsebujejo alergene iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. Jedi, ki alergene vsebujejo so navedene v Katalogu (priloga jedilnika), objavljenem na 
oglasni deski .  
 

JEDILNIK: 31. 1.–4. 2. 2022 
  3-6 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 31.1. TOREK, 1.2. SREDA, 2.2. ČETRTEK, 3.2. PETEK, 4.2. 

Zajtrk 

Koruzni kruh*, medeni 
namaz, bela kava 

Žitni kosmiči, mleko* Polnozrnata bombetka, 
list solate, kuhan pršut, 
čaj 

Mlečni riž, lešnikov 
posip 

Polbel kruh*,domač 
čičerikin namaz, sadni 
čaj z limono in medom 

Dop. malica 

Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik 
 

Banana  Sadni krožnik 

Kosilo 

Svinjski zrezek v 
paradižnikovi omaki, kus 
kus po mediteransko, 
zeljnata solata s fižolom 

Pečenice, kislo zelje, 
krompir v kosih, 100 % 
razredčen sok 

Piščančja prsa v porovi 
omaki, valoviti rezanci, 
kitajsko zelje v solati 

Ričet z govejim 
mesom, kruh, domač 
vanilijev puding 
 

Prežganka, pečen file 
lososa z limono in 
rožmarinom, cvetačni 
pire, mešana solata s 
fižolom 

Pop. malica 

Suho sadje, tekoči jogurt Kajzerica, rezina sira, 
čaj 

Piškoti (kokosovi 
poljubčki)*, čaj 

Sirova štručka, čaj Skutka s podloženim 
sadjem  

 


