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PUSTNA  
(Tomaž Habe) 

 
Kakšen pa je ta sprevod 
pisan kakor roža, 
razigran, neugnan, 

skrita jim je koža? 
 
Muca, miška, nosorog, 
gusar in lisička, 
mali škrat, kuhar, tat, 
Pika Nogavička! 
Mojca, Peter in Boštjan, 
Darja in Polonca, 
dolg sprevod pustnih šem, 
vleče se brez konca! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Glavno dogajanje ob pustu je skoncentrirano na čas od debelega četrtka do 
pepelnične srede. Takrat se zvrstijo tudi zanimivi pusti običaji. V Cerknici 
denimo na debeli četrtek žagajo babo, oblast pa prevzamejo pustne maske - 
Butalci. Pustni liki vajeti v kraju v času pusta prevzamejo tudi drugod. Zanimiv 
običaj je vlečenje ploha v nekaterih krajih, kjer med dvema pustnima 
obdobjema ni bilo poroke. Posebno različico tega običaja, borovo gostüvanje, 
lahko doživite na Ravenskem in Goričkem.  
V nekaterih krajih pustne maske obiskujejo prebivalce, odganjajo zle duhove in 
prinašajo veselje in smeh. Med temi velja izpostaviti obhode, ki so vpisani na 
seznam nesnovne kulturne dediščine UNESCO.  
Vrhunec pustnega dogajanja predstavljajo številne pustne povorke in pustni 
plesi po Sloveniji, vse pa se zaključi na pepelnično sredo, ko pusta obsodijo in 
pokopljejo. 
 

 
Ko iz kuhinje zadiši po pustnih dobrotah 
Na pustnem jedilniku se običajno 
znajdejo težje, mastne in ocvrte jedi.  
 
Osrednjo vlogo igrajo jedi s svinjskim 
mesom – svinjska juha, ričet s 
svinjskimi rebrci, pa tudi klobase in 
pečenka.  
 
Med ocvrtimi jedmi prevladuje ocvrto 
kvašeno testo, iz katerega nastajajo 
krofi, bobi, flancati, miške in druge 
lokalne dobrote. 
 
 

Veselje ob prihodu 
pomladi 

Pustne maske preganjano 

tudi zle zimske duhove in 
kličejo pomlad. Spremljajte 
pomladno prebujaje narave 
in praznujte z nami 
spomladanske praznike. 

 

Zaplešite s pustnimi maskami 
Največje slovensko pustovanje je Kurentovanje na Ptuju, kjer ima 
glavno vlogo značilen pustni lik – kurent. Poleg kurenta imajo številni 
kraji po Sloveniji svoje posebnosti, kot so Cerkljanski laufarji, 
škoromati, Drežniški pustni liki in drugi. Dolgoletno tradicijo ima 
pustovanje v Cerknici. V Ljubljani pripravijo Zmajev karneval, ob morju 
se pridružite maškaram na Istrskem karnevalu,  v Mariboru zaplešite s 
pustnimi maskami na osrednjem trgu, pustno dogajanje v Kranju pa 
popestri Prešernov karneval. 
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SESTAVINE 
❖ 2 jajci 

❖ 2 žlici sladkorja 

❖ 1 navaden jogurt 

❖ 2 jogurtova lončka moke 

❖ 1/2 pecilnega praška 

❖ malo naribane limone 

❖ žlička ruma 

sol 
POSTOPEK 
❖ Z mešalnikom zmešamo jajci in 

sladkor. Dodamo druge 
sestavine in dobro premešamo.  

❖ Maso zajamemo z žličko in jo 
potopimo v vroče olje tako 
globoko, da se kar sama zvrne 
iz žlice.  

Cvrejo naj se na 170 stopinjah od 
3 do 5 minut. 



 
OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR 
JEDILNIKI ZA FEBRUAR 2020  
 

1. TEDEN (3. 2. 2020–7. 2. 2020) 

 PONEDELJEK 
3. 2. 2020 

TOREK 
4. 2. 2020 

SREDA 
5. 2. 2020 

ČETRTEK 
6. 2. 2020 

PETEK 
7. 2. 2020 

ZAJTRK Koruzni kruh, poltrdi sir, 

paradižnik, bela kava 

Jabolčna blazinica, 

čaj 

Polbeli kruh,  

zelenjavni namaz,  

sadni čaj 

Pirin rogljiček,  

mleko 

Turisti kruh,  

kokošja pašteta brez 

konzervansov, 

paradižnik,  

planinski čaj 

MALICA Domač kruh, topljeni 

sir, paradižnik, 

kamilični čaj,  

jabolko 

 

Pasterizirano 

nehomogenizirano 

mleko (ŠM) 

 

Mlečni riž,  

čokoladni in cimetov 

posip, banana 

Makova kvašena 

blazinica,  

bela kava, jabolko 

 

 

Domač kmečki 

mešani rženi kruh iz 

krušne peči,  

piščančja pašteta 

brez aditivov in 

konzervansov, 

sveže kumare, 

100% sok,  

 

paprika (SŠSZ) 

 

Polbeli kruh, maslo, 

bio med*, čaj, 

jabolko 

 

Mandarina(SŠSZ) 

 

 

KOSILO Ohrovtova 

enolončnica s 

puranjim mesom,  

cmoki s  

sadnim nadevom in 

cimetovimi drobtinami 

Repa,  zabeljen fižol,  

pečenka,  

muffin 

 

Kostna juha z zvezdicami, 

rižota s piščančjim mesom 

in zelenjavo, kitajsko zelje 

v solati 

Prežganka,  pečen 

file osliča, 

krompirjeva solata s 

kumaricami 

Makaronovo meso,  

rdeča pesa v solati, 

žitna rezina s sadjem  

POPOLD. 
MALICA 

Rogljiček  Bombetka s posipom Polnozrnati keksi Makova štručka Sadni jogurt 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  
ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 

šole. Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR   
JEDILNIKI ZA FEBRUAR 2020 
 

 
2. TEDEN (10. 2. 2020–14. 2. 2020) 

 PONEDELJEK 
10. 2. 2020 

TOREK 
11. 2. 2020 

SREDA 
12. 2. 2020 

ČETRTEK 
13. 2. 2020 

PETEK 
14. 2. 2020 

ZAJTRK Makova štručka, čaj Polbeli kruh, pašteta, 

paprika, 

bela kava 

Sirova štručka, čaj Pariški kruh,  

mlečni namaz, 

paradižnik,  

čaj z limono 

Koruzni kosmiči,  

mleko 

MALICA 
 

Grahamov/polbeli 

kruh, poltrdi sir, rdeča 

paprika,  

sadni čaj,  

 

Mandarina (SŠSZ) 

 
 

Rogljič, bio kefir z 

okusom breskve,  

jabolko 

Eko pirin zdrob* na 

domačem mleku,  

kakavov posip, 

banana 

Turist kruh,  

šunka, kisla kumarica, 

planinski čaj,  

jabolko  

Sirova štručka,  

kakav, 

jabolko  

KOSILO Minjon juha,  

pečen piščanec, 

mlinci/ 

bio ajdova kaša*,  

zelena solata s koruzo 

 Ričet,  

marmorni kolač 
Bistra juha z  

zlatimi kroglicami, 

puranji trakci v  

naravni omaki, 

pire krompir,  

zelena solata z 

radičem  

 

Morski list, blitva s 

krompirjem, 

mandarina 

) 

Dunajski zrezek, pražen 

krompir,  

zelena solata, 

sladoled 

(po izboru 6.c razreda 

POPOLD. 
MALICA 

Žitni kosmiči v posodi, 

mleko 

Banana  Bombetka s posipom Skutina blazinica Smuti  

 
 

Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  
ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  

ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 

šole. 

 
Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika.  



OSNOVNA ŠOLA  TABOR I MARIBOR   
JEDILNIKI ZA FEBRUAR 2020 
 

3. TEDEN (17. 2. 2019–21. 2. 2020) 

 PONEDELJEK 
17. 2. 2020 

TOREK 
18. 2. 2020 

SREDA 
19. 2. 2020 

ČETRTEK 
20. 2. 2020 

PETEK 
21. 2. 2020 

ZAJTRK 
 
 

Črni kruh,  

mocarella, paprika, 

žitna kava 

Domač črni kruh, 

šunka, kisla kumarica,  

sadni čaj 

Misliji,  

mleko 

Čajni rogljiček,  

mleko 

Turist kruh,  

umešano jajce, ajvar, 

planinski čaj 

MALICA Črni kruh, sardelni 

namaz s peteršiljem, 

paradižnik, planinski 

čaj,  

jabolko  

Sirov burek 

čaj,  

klementina 

 

 

Domači jogurt (ŠM) 

 

Domač kmečki 

mešani rženi kruh iz 

krušne peči,  

bio maslo*,  

marmelada, bela 

kava, jabolko 

Bio prosena kaša* na 

domačem mleku,  

čokoladni posip,  

banana 

 

lešniki (SŠSZ) 

 

Mini pica, sok 

(malica po izboru 6.c 

razreda) 

jabolko 

 

KOSILO 
 

 

Segedin golaž z bio 

kislim zeljem*, polenta,  

čokoladna rezina 

Goveji zrezek, 

koruzni njoki, rdeča 

pesa v solati, puding 

Sesekljan zrezek, pire 

krompir, špinača, 

mandarina 

 

Zelenjavna 

enolončnica s 

puranjim mesom in z 

žličniki,  

jogurtovo pecivo  s 

sadjem 

Bistra juha z zakuho,  

ribje palčke, 

krompirjeva solata, 

kompot 

POPOLD. 
MALICA 

Skutka s podloženim 

sadjem 

Sirova štručka 

 

Banana  Krof  Makova štručka,  

žitna kava 

 
Otroci imajo vsak dan na voljo sadje v sadni košarici v jedilnici.  

ŠSZ – šolsko sadje, zelenjava. Sadje in zelenjava iz evropskega sistema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah.  
ŠM – šolsko mleko. Mleko in mlečni izdelki iz evropskega sistema razdeljevanja mleka in mlečnih izdelkov v šolah. 

V jedeh, kjer je živilo označeno z *, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Informacije o vsebnosti alergenov v živilih ali jedeh na jedilniku so dostopne na seznamu jedi, ki se nahaja poleg jedilnika na oglasni deski v zgornjem delu avle 
šole 

 

Zadržujemo si pravico do spremembe jedilnika. 
 


