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 Pust se predstavi 
 
Pustni čas predstavlja most med zimo in pomladjo. Nekoč je veljalo, da 
traja od svetih treh kraljev do pustnega torka. Datum pusta se letno 
spreminja glede na datum velike noči. Čeprav ga pogosto povezujemo s 
prihodom pomladi, njegovo ime razkriva povsem drug pomen – pust oz. 
mednarodni izraz karneval namreč pomeni »pustiti meso«. Glavni pustni 
dan je pustni torek, pustno dogajanje pa se zaključi s pepelnico, ko se 
začenja 40 dnevi post pred veliko nočjo. Za pusta si nadenemo različne 
maske – od tradicionalnih do takšnih, ki so odraz sodobnega družbenega 
življenja. S pustom so povezani različni običaji, pustni plesi, sprevodi 
pustnih mask, skratka zabava in bogato  
obložena miza s pustimi dobrotami.  
 
 

 

Norčavo pustno dogajanje 

Glavno dogajanje ob pustu je skoncentrirano na čas od debelega četrtka do 

pepelnične srede. Takrat se zvrstijo tudi zanimivi pusti običaji. Pustni liki v tem 

času prevzamejo vajeti oblasti v nekaterih krajih. Ponekod pustne maske 

obiskujejo prebivalce, odganjajo zle duhove in prinašajo veselje in smeh. 

Zanimiv je običaj vlečenja ploha, če v kraju med dvema pustnima obdobjema 

ni bilo poroke. Vrhunec pustnega dogajanja predstavljajo številne pustne 

povorke in pustni plesi po Sloveniji, vse pa se zaključi na pepelnično sredo, ko 

pusta obsodijo in pokopljejo.  

Tradicionalne pustne jedi  
Slovenska pustna kulinarična tradicija je zelo bogata in obsega mnogo več kot le krofe in miške. Tipične pustne jedi iz posameznih slovenskih pokrajin so , 
na primer ocvirkovca, cvirkača, prleške prosenice, pajtičke, žlikrofi, godla in flancati. 
Pust je bil tudi v preteklosti pospremljen s tradicionalno kulinariko, značilno za posamezne pokrajine. Danes so med pustnimi jedmi najbolj znani krofi in 
flancati, v preteklosti pa so imele osrednje mesto tudi mesnine ob spremljavi kislega zelja, repe in matevža. Pust je bil namreč v času, ko še ni bilo 
hladilnikov, tisti mejnik, ko je bilo treba porabiti zimska živila. V tem času iz kuhinje zadiši po pustnih dobrotah, običajno pripravljamo energijsko 
bogate,mastne in ocvrte jedi. Pogosto pripravljamo jedi iz svinjskega mesa (svinjska juha, enolončnice s prekajenim mesom,klobase in pečenke).Med 
ocvrtimi jedmi prevladuje ocvrto kvašeno testo (krofi,bobi,flancati,miške,…). 

 OCVIRKOVKA     MIŠKE     FLANCATI
  

 



    JEDILNIK FEBRUAR 2023
1. TEDEN:ZIMSKE POČITNICE 30.1 – 3.2.2023 
2. TEDEN:6.2.-10.2.2023 

 PONEDELJEK 
6.2.2023 

TOREK 
7.2.2023 

VIPAVSKA DOLINA 

SREDA 
8.2.2023 

ČETRTEK 
9.2.2023 

 

PETEK 
10.2.2023 

BREZMESNI DAN 

ZAJTRK Pšenični zdrob*na 
mleku. 

Ajdov kruh, mesni namaz, 
planinski ča. 

 Banana štručka, pravi 
kakav z manj sladkorja. 
 

Kosmiči, mleko. 

MALICA Košarica z jagodnim in 
vanijijevim nadevom, 
sadni čaj. 

Kmečki kolač, bio maslo*, 
marmelada, domače 
mleko.  

SLOVENSKI KULTURNI 
PRAZNIK 

 

Kruh hribovc temni, 
piščančja prsa v ovitku, 
kisle kumarice, planinski 
čaj. 

Mlečni kruh, skutni 
namaz z zelišči, kakav. 
 

KOSILO Korenčkova juha z 
rezanci, mesno 
zelenjavna rižota, 
bio*rdeča pesa, 100% 
sok. 

Ješprenova* enolončnica, 
biskvitni kolač z lešniki. 

 
 

 Kostna juha z rezanci, 
testenine svedri s 
piščančjim mesom, porom, 
papriko in sladko smetano, 
zelena solata . 

 

Cvetačna kremna juha, 
file  novozelandskega 
repaka po 
dunajsko,rezina limone, 
krompirjeva solata s 
kumarami. 

GASTORNOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- VIPAVSKA DOLINA: Ješprenova enolončnica  (Ješprenka). Bogata ješprenjeva enolončnica je odlična izbira, ko 
želite pojesti nekaj enostavnega “na žlico” in hkrati zaužiti vsa potrebna hranila za nemoteno delovanje telesa. Omamno dišeča jed vas bo nasitila in 
popeljala v pretekle čase, ko je ješprenj na naše krožnike zašel bolj pogosto. Ješprenj je odlična žitarica, bogata z vlakninami in hranili  

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

 
 
 
 

https://www.google.si/
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2. TEDEN:13. 2. – 17. 2. 2023 

 PONEDELJEK 
13.2.2023 

TOREK 
14.2.2023 

BREZMESNI DAN 

SREDA 
15.2.2023 

PREKMURJE 

ČETRTEK 
16.2.2023 

PETEK 
17.2.2023 

 

ZAJTRK Ovsena bombetka, bio 
maslo*, domača 
marmelada, bela kava. 

Mešan kolač, rio mare 
pate, sadni čaj. 

Kruh s semeni, skutni 
namaz, otroški čaj. 

Temni kruh, piščančja 
prsa v ovitku, sveža 
paprika, sadni čaj. 

Makova štručka, kakav. 
 

MALICA Pletenka, poltrdi sir, 
paradižnik, planinski čaj 
 

Mešani kolač, bio 
maslo*,domači med, 
domače mleko. 
 

Hot dog, gorčica, sadni 
čaj. 
 

Mlečni riž na domačem 
mleku , posip čokolade 
v prahu. 

Ovseni kruh, domač 
mesni-piščančji namaz, 
sveža paprika, planinski 
čaj. 

KOSILO Minjon juha, mesni 
kanelon, rezina limone, 
zelenjavni riž, zeljna 
solata 

Zelenjavna enolončnica, 
palačinke z namazom. 

Mlinci (Gibice), bio 
ajdova kaša*, pečene 
piščančje krače, zelena 
solata s kalčki. 

 

Minjon juha, mesna 
lazanja z svežo 
zelenjavo, zeljna solata. 
 

Goveji trakci v čebulni 
omaki, kmečki koruzni 
svaljki, bio rdeča pesa* v 
solati. 

 

GASTRONOMIJA PANONSKE SLOVENIJE- PREKMURJE: Mlinci ( Gibice).Kar so drugod po Sloveniji mlinci, so v Prekmurju gibice, torej vrsta tankega 
nekvašenega testa. Gibice so zelo stara prekmurska jed. Poznamo več vrst priprave. 
GASTRONOMIJA OSREDNJE SLOVENIJE IN LJUBLJANE. Kamniška gorčica in ženof.  Izdelujejo jo iz mešanice črne in bele gorčice, za mletje semen pa 
uporabljajo prave mlinske kamne. Izdelujejo jo v znani tovarni Eta. 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/ . 
 
 
 

 
 
 

https://www.google.si/


    JEDILNIK FEBRUAR 2023
 
3.TEDEN:20.2.-24.2.2023 
 PONEDELJEK 

20.2.2023 
PUSTNI TOREK 

21.2.2023 

 

SREDA - PEPELNICA 
22.2.2023 

VIPAVSKA DOLINA 
BREZMESNI DAN 

ČETRTEK 
23.2.2023 

PETEK 
24.2.2023 
KOROŠKA 

BREZMESNI DAN 

ZAJTRK Bio prosena kaša* na 
mleku. 

Pirin kruh, piščančja 
klobasa, kisle kumarice, 
otroški čaj. 
 

Turist kruh, čokoladni 
namaz, mleko. 

Bio. koruzni zdrob* na 
domačem mleku 

Koruzni kruh, poltrdi siri, 
planinski čaj. 
 

MALICA Ržen kruh iz krušne peči, 
domač skutni namaz, 
bela kava z domačim 
mlekom. 
 

Krof, domače mleko. 

 

Ovseni kruh, domač 
ribji namaz, planinski 
čaj. 
 

Ovseni kruh, suha 
salama, kisle kumarica, 
otroški čaj. 

 

Banana štručka,  
Kakav z domačim 
mlekom. 

KOSILO Bistra piščančja juha s 
kroglicami, 
bolognese omaka, 
špageti, riban sir, 
zelje v solati 
 
 

Polenta*, pečenica, 
dušena kisla repa*, suhi 
jabolčni krhlji. 

Fižolova* mineštra  s 
koruzo - brez mesna, 
jabolčni zavitek. 

 

 Porova omaka, 
naravno pečen puranji 
zrezek, pražen krompir, 
ajdova kaša*, bio 
rdeča pesa* v solati 

Stročji fižol s krompirjem 
in korenjem, pirini cmoki 
z mareličnim nadevom, 
kompot. 

 

GASTRONOMIJA ALPSKE SLOVENIJE - KOROŠKA: Ržen kruh iz krušne peči, domač skutni namaz. Značilna jed za zajtrk in malico na Koroškem je skuta s 
čebulo, bučnim oljem in drugimi zelišči. Jed se odlično ujema z domačim rženim kruhom. 
GASTORNOMIJA SREDOZEMSKE SLOVENIJE- VIPAVSKA DOLINA: Fižolova* mineštra. Tako kot v drugih gastronomskih regijah sredozemskega dela Slovenije 
pomeni tudi na Krasu beseda mineštra različne gostljate mesno-zelenjavne juhe oziroma enolončnice. Te najbolje odražajo naravne možnosti glede živil in 
letnih časov. Mineštre po navadi imenujemo po njihovih glavnih sestavinah (npr. fižolova) . 

 
VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/   

https://www.google.si/
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4.TEDEN:27.2. - 3.3.2023 
 PONEDELJEK 

27.2.2023 
TOREK 

28.2.2023 
SREDA 

1.3.2023 
ČETRTEK 
2.3.2023 

PETEK 
3.3.2023 

BREZMESNI DAN 

ZAJTRK Koruzni* zdrob na mleku Pirin kruh, umešana 
jajčka, planinski čaj. 

Čokolino s 30% manj 
sladkorja, z dodanimi 
vitamini, mleko. 

Sirova štručka,mleko. 
 

Koruzni kruh, skutin 
namaz, sadni čaj. 
 

MALICA Temna borovničeva 
palčka, LCA jogurt. 
 

Mešani kosmiči, mleko. Kmečki kolač, puranja 
klobasa (prsa), sveži 
por,otroški čaj. 

Mlečni kruh, bio 
maslo*,bela kava z 
domačim mlekom 
 

 

Sirova štručka, bio 
kefir*. 

KOSILO Bučkina juha, mesna 
loparnica, kitajsko zelje v 
solati, sadje (hruška). 

Kostna juha z ribano kašo, 
pečena svinjska riba, 
džuveč riž 
zelena solata s koruzo. 

Sesekljan zrezek, pire 
krompir, dušeno kislo 
zelje*,mešano suho 
sadje. 
 
 

Goveji golaž, kruhov 
cmok, zelena  solata, kivi. 
 

Gobova juha, file osliča 
po dunajsko, rezina 
limone, krompirjeva 
solata s porom in 
kumaricami. 
 

GASTRONOMIJA ALPSKE SLOVENIJE - MARIBOR, POHORJE, DRAVSKA DOLINA,KOZJAK.: Gobova juha. V slovenskih gozdovih je pravo bogastvo 
najrazličnejših gob. Domnevno jih je od 2500 do 3000 različnih vrst, od teh 505 užitnih. Za pripravo juh, enolončnic in drugih jedi so najprimernejše mešane 
gobe, ki ustrezajo letnemu času in gobarski sezoni. Poleg svežih gob se uporabljajo tudi konzervirane v maščobi, olju, kisu, sušene in zamrznjene. Gobe naj bi 
bile predvsem začimbe v jedeh. 

Suho sadje je sadje, kateremu je bila z metodo sušenja odvzeta skoraj vsa vsebnost vode .Rozine so najpogostejše, sledijo pa dateljni, slive, fige in marelice. 
Na voljo so tudi druge oblike suhega sadja, lahko so tudi kandirane (prevlečene s sladkorjem). To so lahko mango, ananas, brusnice, banane, jabolka. 

VSAK DAN IMAJO OTROCI SADJE V OKVIRU SADNE MALICE. V jedeh, kjer je živilo označeno z * je uporabljeno ekološko živilo, kjer je ŠSZ=iz EU šolska shema. 
Seznam jedi z označenimi alergeni se nahaja na oglasni deski v jedilnici šole. Dietne prehrane so deležni učenci, ki so predhodno predložili potrdilo od 
specialista pediatra. Pridružujemo si pravico do spremembe jedilnika. Vir slike: https://www.google.si/  . 

https://www.google.si/

