
 

JEDILNIK PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE  
ZGORNJA LOŽNICA 

 
MAJ 2023  

 
 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
1.5. 2023 
ŠOLSKE 
POČITNICE 

   

Torek 
2.5. 2023 
ŠOLSKE 
POČITNICE 

   

Sreda 
3.5. 2023 

Polbeli kruh, 
maslo, 
marmelada, 
čaj, sadje 

Polnozrnati  kruh, 
piščančje prsi v 
ovitku,  sveža paprika,  
čaj 

Čufti v paradižnikovi omaki, 
pire krompir, 
jagodni sok  

Četrtek 
4.5. 2023 

Kruh Hribovc, 
piščančja 
pašteta, čaj 

Makova štručka, 
sadni jogurt,  
sadje, 

Zelenjavna enolončnica s čičeriko, 
domači biskvit z marmelado,  
sadni sok 

Petek 
5.5.2023 
 

Koruzni kosmiči z 
mlekom,  

Črna žemlja, skutin 
namaz z zelišči, čaj, 
češnjev paradižnik 

Porova kremna juha, ribji file 
(losos) po dunajsko, kuskus z 
zelenjavo, zelena solata  

 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
8.5. 2023  
 

Ovseni kruh,  
topljeni sir, čaj 

Pizza štručka,  
čaj, sadje 

Paradižnikova juha z zvezdicami, 
makaroni z mesom,  
zelena solata s fižolom  

Torek 
9.5. 2023 

Carski praženec, 
bela kava 

Polnozrnati kruh, 
domači liptaver 
namaz, sveža paprika,  
čaj, sadje 

BIO ričet,  
domače pecivo,  
sadni sok  

Sreda 
10.5. 2023 

Koruzni kruh,  
rezine sira, čaj 

Koruzna polenta, 
mleko, sadje 

Goveja juha z rezanci, dušeno 
sladko zelje, krompir v kosih, 
kuhana govedina  

Četrtek 
11.5. 2023 

Sadni musli, 
mleko 
 

Sezamova štručka, 
bela kava, domači 
jogurt, banana 

Svinjska riba v naravni omaki,  
rizi bizi, vložena rdeča pesa  

Petek 
12.5. 2023 
 
 

Polbeli kruh,  
maslo, med, 
čaj 

Kruh Hribovc, 
posebna klobasa,  
rdeča redkvica, čaj 

Krompirjev golaž s hrenovko, 
skuta s podloženim sadjem, sadje 

*Lokalno pridelana živila 
* Šolska shema šolskega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov 

 



 

JEDILNIK PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE  
ZGORNJA LOŽNICA 

 
MAJ 2023  

 
 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
15.5. 2023 

Žitne kroglice iz 
žit in čokolade, 
mleko 

Črni kruh,  
sirni namaz,  
rezine paprike,  
čaj, sadje 

Grahova kremna juha,  
mesna štruca,  
zeljna solata s krompirjem  

Torek 
16.5. 2023 

Graham žemlja, 
umešana BIO 
jajčka, ajvar, 
zeliščni čaj 

Koruzni kruh, 
piščančje prsi v 
ovitku, češnjev 
paradižnik, čaj 

Bistra zelenjavna juha z ribano 
kašo, pečene piščančje krače, 
valvice, zelena solata  

Sreda 
17.5. 2023 

Rogljiček z 
marmelado, 
mleko 

Kruh Hribovc, domači 
ribji namaz, kisle 
kumarice, čaj, sadje 

Juha milijon,  
zelenjavna rižota, nariban sir,  
radič z lečo v solati 

Četrtek 
18.5. 2023 

Koruzni kosmiči, 
mleko 

Burek s sirom, sadje, 
navadni jogurt 

BIO goveji golaž,  
pirini žganci 
vložena rdeča pesa  

Petek 
19.5. 2023 
 

Obloženi kruhki, 
čaj 
 

Goveja juha s 
palačinkami, sadje 

Kremna špinača,  
pire krompir,  
hrenovka, sadna solata 

 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
22.5. 2023 

Palačinke z 
marmelado, čaj 

Polnozrnata štručka, 
sir v rezinah, vložena 
paprika, čaj 

Brokolijeva juha, puranji zrezek po 
dunajsko, krompir v kockah,  
zelena solata  

Torek 
23.5. 2023 

Pšenični žganci z 
belo kavo 

Črni kruh, domači 
tunin namaz, čaj, 
sadje, rezine paprike 

Kolerabna juha, zeljne krpice,  
BIO vložena rdeča pesa  

Sreda 
24.5. 2023 

Šnite, čaj 
 

Štručka s sirom in 
šunko, čaj, sadje 

Zelenjavna enolončnica z 
žitaricami, palačinke,   
sadna solata  

Četrtek 
25.5. 2023 

Polbeli kruh, 
domači čokoladni 
namaz, mleko 

Chia blazinica s 
sadnim polnilom, 
sadje, čaj, mleko 

Korenčkova juha, mesno 
zelenjavna kašota,  
zelena solata s koruzo  

Petek 
26.5. 2023 

Mlečni riž z 
vanilijo 

Koruzni kruh, sirni 
namaz z zelišči, rdeča 
redkvica, čaj 

Špinačna juha z jušnimi kroglicami, 
zelenjavni polpeti s sirom,  
radič z jajcem v solati  
 

*Lokalno pridelana živila 
* Šolska shema šolskega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov 

 
 



 

JEDILNIK PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE  
ZGORNJA LOŽNICA 

 
MAJ 2023  

 
 

DATUM ZAJTRK MALICA KOSILO 

Ponedeljek 
29.5. 2023 

Sezamova 
pletenica,  
bela kava 

Črna žemlja, 
kuhan pršut, olive, 
sadje, čaj 

Polnozrnati špageti,  
bolonjska omaka,  
zelena solata z ajdovo kašo 

Torek 
30.5. 2023 

Polbeli kruh,  
kisla smetana, 
med, čaj 

Mlečna štručka, sadni 
jogurt, borovnice 

Špargljeva kremna juha, 
sesekljana pečenka, krompirjeva 
solata s porom  

Sreda 
31.5. 2023 

BIO pšenični 
zdrob na mleku s 
čokoladnim 
posipom 

Hotdog štručka, 
piščančja hrenovka, 
gorčica, čaj 

Boranja brez mesa,  
sadni kolač,  
domači ledeni čaj  

    
    

*Lokalno pridelana živila 
* Šolska shema šolskega sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov 

 
 
 
OPOMBE:  
 

- Seznam alergenov je objavljen na oglasni deski jedilnice. 
 

- V primeru težav z dostavo ali zaradi drugih okoliščin si pridružujemo pravico do 
spremembe jedilnika. Hvala za razumevanje. 

 
 
 
 
 
 

Eva Leskovšek, univ. dipl. inž. živ. tehnol. 
Organizator šolske prehrane 


