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Zadeva: OKROŽNICA o projektu Tradicionalni slovenski zajtrk v letu 2021

Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj!

Tradicionalni slovenski zajtrk je postal priljubljen in je s kmetijskega, zdravstvenega in 
vzgojnega vidika zelo pomemben projekt. Ker njegova izvedba lani ni bila izvedljiva na način, da 
bi v vzgojno-izobraževalnih ustanovah lahko pripravili zajtrk, smo se s partnerji projekta1

odločili, da še pred koncem letošnjega šolskega leta vendarle omogočimo njegovo nadomestno 
izvedbo, ki bo potekala v petek, 11. junija 2021.

Predlagamo, da takrat pripravite zajtrk po zgledu Tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki ste ga 
v preteklih letih izvajali na tretji petek v novembru, na dan slovenske hrane. Zajtrk je sestavljen 
iz mleka, masla, kruha, medu in jabolk ali drugega svežega ali suhega sadja brez dodanega 
sladkorja. Kruh mora biti proizveden v Republiki Sloveniji, vsa druga živila pa morajo biti 
pridelana in predelana v Republiki Sloveniji. Pomembno je, da zajtrk razdelite zjutraj in z njim ne 
nadomestite malice. 

                                                  
1 Partnerji projekta so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Čebelarska zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Zveza sadjarskih 
društev Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zadružna zveza Slovenije, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije.

VRTCEM
OSNOVNIM ŠOLAM
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN 
MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI



Naj bo letošnje leto zaznamovano tudi z lepo izkušnjo, da bodo otroci v poletnem času doživeli
nadomestni zajtrk in jeseni še letošnji redni Tradicionalni slovenski zajtrk. Na vas se obračamo
s povabilom: »Izvedite Tradicionalni slovenski zajtrk, letos kar dvakrat, in povežite podeželje z 
našimi najmlajšimi. Del dneva namenite ozaveščanju od zrna do kruha, od čebele do medu in 
sadja ter od zajtrka do zdravega življenjskega sloga, da se izpolni tudi višji namen zajtrka –
izobraževanje in  ozaveščanje otrok in mladostnikov o pomenu zajtrka ter o pomenu in 
prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora.«

Ker je projekt pomemben z različnih vidikov, vas že ob tej priložnosti vabimo, da izvedete tudi 
letošnji redni Tradicionalni slovenski zajtrk in njegove spremljajoče dejavnosti vključite v vaš 
Delovni načrt za šolsko leto 2021/2022. Dan izvedbe rednega Tradicionalnega slovenskega 
zajtrka bo tudi letos na tretji petek v novembru, in sicer 19. novembra, ko bomo obeleževali dan 
slovenske hrane. Leto 2021 je razglašeno kot mednarodno leto sadja in zelenjave, zato bo 
letošnji redni Tradicionalni slovenski zajtrk potekal pod sloganom »Zajtrk s sadjem – super 
dan!«.

Osnovne šole želimo še posebej spodbuditi k izvedbi dneva dejavnosti (naravoslovni, 
naravoslovno-kulturni …) na temo zdravega prehranjevanja in vsebin, povezanih s 
pridelovanjem in predelavo hrane. Vabimo tudi vrtce in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami, da na podoben način obeležite ta dan.

Ob vse večjem zavedanju pomena trajnostnega in zdravega prehranjevanja bi radi na tem 
mestu poudarili še posebno vlogo, ki jo predstavlja ekološko pridelana hrana. Če imate 
možnost, vas želimo spodbuditi, da za izvedbo poletnega – nadomestnega ali rednega –
jesenskega ali kar obeh projektov Tradicionalni slovenski zajtrk poiščete vsaj katero izmed petih 
živil, ki je bilo pridelano na ekološki način. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvedbo nadomestnega in rednega 
Tradicionalnega slovenskega zajtrka tudi letos zagotavlja finančna sredstva, ki so namenjena 
za izplačilo pavšalnega nadomestila za nakup živil. Pavšalno nadomestilo za posamezni zajtrk
znaša 0,52 evra na otroka oziroma učenca. Vlogo se izpolni in vloži v elektronski obliki in je 
dostopna na vstopnem spletnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si. Rok za vložitev vloge 
se začne naslednji dan po izvedbi zajtrka. Zadnji dan za oddajo vlog po izvedbi nadomestnega  
Tradicionalnega slovenskega zajtrka je 28. junij 2021.

Več informacij in podrobnejša navodila pripravljamo na spletni strani 
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/, lahko nam sledite tudi na 
Facebooku ali pošljete komentar ali vprašanje na: tradicionalni-zajtrk.mkgp@gov.si.

Z lepimi pozdravi,

       Ana Le Marechal Kolar
          generalna direktorica in vodja 

                   medresorske delovne skupine TSZ
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