
 

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: 1. 8.– 5. 8. 2022 
  1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 1.8. TOREK, 2.8. SREDA, 3.8. ČETRTEK, 4.8. PETEK, 5.8. 

Zajtrk 

Mlečni riž s kakavovim 
posipom 

Kmečki hlebec, domač 
vitaminski namaz, bela 
kava 

Polbel kruh, medeni 
namaz, kakav 

Prerezana črna žemljica, 
domača salama, 
kumarica, zeliščni čaj z 
limono in medom 

Ovsen kruh, domač 
jajčni namaz, sadni čaj 

Dop. malica 
Banana  Zelenjavni krožnik Melona  Lubenica Grozdje  

Kosilo 

Pleskavica, pire krompir, 
šobska solata 

Krompirjev golaž z 
junčjim mesom, višnjev 
zavitek, 100 % jabolčni 
sok v solati 

Ohrovtova juha, 
puranji zrezek v 
naravni omaki, široki 
rezanci, paradižnikova 
solata 

Piščančji trakci v 
paradižnikovi omaki, 
ajdova kaša, motovilec s 
fižolom (1-2 b/fižola 

Korenčkova juha, 
skutina zloženka, 
breskov kompot 

Pop. malica 

Kamutova bombetka, 
voda 

Ringlo, masleni piškoti  Slanik, voda Skuta s podloženim 
sadjem  

Pinjenec, ajdov kruh 

 
 

 



 

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: 8. 8.– 12. 8. 2022 
                                                            1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 8.8. TOREK, 9.8. SREDA, 10.8. ČETRTEK, 11.8. PETEK, 12.8. 

Zajtrk 

Ržen kruh, kisla 
smetana, sveže kumare, 
zeliščni čaj z limono 

Zaroštan močnik, 
lešnikov posip 

Črni kruh, rezina sira, 
sveža paprika, sadni čaj 

Stoletni kruh, maslo, 
marmelada, kakav 

Ovsen kruh, lešnikov 
namaz, mleko 

Dop. malica 

Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik Zelenjavni krožnik Sadni krožnik 

Kosilo 

Goveji zrezki v vrtnarski 
omaki, njoki, zelena 
solata s koruzo (1-2 
b/koruze) 

Prežganka, piščančja 
nabodalca, pečen 
krompir, paradižnikova 
solata 

Polžki s svinjskim 
mesom (makaronflajš), 
parmezan, mešana 
solata  

Mineštra iz čičerike, 
leče in puranjega mesa, 
kruh, sladoled v lončku 

Grahova kremna juha, 
file lososa na žaru z 
limono in rožmarinom, 
pire krompir, rdeča 
pesa 

Pop. malica 

Jabolko, grisini Melona  Marmorni kolač, voda Marelice  Alpski jogurt  

 

 



 

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: 15. 8.– 19. 8. 2022 
       1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 15.8. TOREK, 16.8. SREDA, 17.8. ČETRTEK, 18.8. PETEK, 19.8. 

Zajtrk 

 
 
 
 
 
 
 

PRAZNIK! 

Pirin zdrob s 
čokoladnim posipom 

Ržen kruh, argeta 
pašteta, olive, sadni čaj 
 

Prerezana polnozrnata 
štručka, poli salama, 
češnjev paradižnik, 
sadni čaj 

Ovsen kruh, domač 
čičerikin namaz, zeliščni 
čaj 

Dop. malica 

Zelenjavni krožnik  Jogurt s sadnim 

prelivom  

Sadni krožnik Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Ješprenj s svinjskim 
mesom in sezonsko 
zelenjavo, kruh, 
sladoled v lončku 

Zelenjavna juha, lovska 
pečenka, pire krompir, 
kremna špinača 

Testenine (metuljčki) v 
tunini omaki, 
parmezan, mešana 
solata 

Paradižnikova kremna 
juha, rižev narastek s 
sadnim prelivom, 100 % 
razredčen sok 

Pop. malica 

Sirova štručka, voda Ananas, krekerji Pletenka s posipom, 
mleko 0,2 dl 

Jabolko 

 

 



 

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: 22. 8.– 26. 8. 2022 
       1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 22.8. TOREK, 23.8. SREDA, 24.8. ČETRTEK, 25.8. PETEK, 26.8. 

Zajtrk 

Buhtelj z marmelado, 
mleko 

Prosena kaša z 
lešnikovim posipom in 
vanilijevim sladkorjem 

Polbel kruh, umešana 
jajca, zeliščni čaj z 
limono 

Črni kruh, pečen pršut, 
redkvica, sadni čaj 

Polbel kruh, domač 
avokadov namaz, bela 
kava 

Dop. malica 

Sadni krožnik Banana  Sadni krožnik Sadni krožnik Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Svinjska pečenka, pražen 
krompir,  paradižnikova 
solata 

Goveji zrezki v čebulni 
omaki, bulgur, zelena 
solata z jajcem 

Puranji zrezki v paprični 
omaki, dušen riž z 
ajdovo kašo, mešana 
sezonska solata 

Pašta fižol s prekajenim 
mesom in svežo 
zelenjavo, kruh, 
sladoled v lončku 

Porova kremna juha, 
paniran file osliča, pire 
krompir, stročji fižol v 
solati 

Pop. malica 

Jabolko Sadni kruh, čaj Kefir, krekerji Sirovka, voda Hruška  

  

 



 

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: 29. 8.– 2. 9. 2022 
       1-3 let 

 

OBROKI PONEDELJEK, 29.8. TOREK, 30.8. SREDA, 31.8. ČETRTEK, 1.9. PETEK, 2.9. 

Zajtrk 

Koruzni kruh, 
mortadela, liste zelene 
solate, sadni čaj 

Musli – Granola, sadni, 
tekoči jogurt 

Koruzni kruh, zeliščni 
namaz (mu), bela kava 

Polbel kruh, maslo, 
med, mleko 

Kmečki hlebec, domač 
tunin namaz, čaj z 
limono 

Dop. malica 

Melona  Banana  Lubenica Ananas  Zelenjavni krožnik 

Kosilo 

Svinjski zrezek na žaru, 
mlad pečen krompirček, 
žar priloga, šobska 
solata 

Piščančji paprikaš, kus 
kus, mešana solata 

Govedina stroganov, 
basmati riž, 
paradižnikova solata 

Polnozrnate testenine 
(polžki) po bolonjsko, 
parmezan, mešana 
solata 

Špinačna juha, domači 
skutini štruklji, drobtine 
na maslu, sok  

Pop. malica 

Sadni jogurt  Makovka, čaj Nektarina  Melona, krekerji Marelice  

 


