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NAGOVOR 

MINISTRA
Tretji petek v novembru že tradiciona-
lno obeležujemo Dan slovenske hrane 
in njen osrednji projekt - Tradicionalni 
slovenski zajtrk. Oba imata pomemb-
no vlogo v prizadevanjih Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za 
izboljšanje zavedanja o namenu in ra-
zlogih za lokalno samooskrbo, domačo 
pridelavo in predelavo ter v okviru siste-
ma javnega naročanja spodbujanje ra-
zličnih aktivnosti zagotavljanja hrane, 
pridelane v lokalnem okolju. 

Letos smo Tradicionalni slovenski zajtrk 
obeležili že sedmič zapored, tokrat se 
ga je udeležilo več kot 260.000 otrok. Na 
ministrstvu ugotavljamo, da Dan sloven-
ske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk izvedejo prav v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kot vsako 
leto, smo tudi letos zavode povabili, da na dan izvedbe zajtka izvedejo različne spremljevalne dejavnosti, 
kot npr. naravoslovni dan, medse povabijo čebelarja, obiščejo kmetijo ipd. Ker vemo, da mnogi zavodi 
ravno tem dejavnostim namenjajo veliko pozornosti, smo se odločili in letošnje leto zavode zato povabili 
še k izpolnitvi kratke ankete, s katero smo želeli izvedeti, katere so vse te dejavnosti. Rezultat ankete 
je katalog pred vami. Odziv je bil velik, kar kaže na to, da je dobrih praks veliko in da skrb za zdravje, 
uživanje varne in kakovostne hrane postaja vse bolj pomembna v naši prehrani. 

Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk pa ne obeležujejo le v vzgojno-izobraževalnih za-
vodih. K obeleževanju redno s pošiljanjem plakatom vabimo tudi druge javne zavode in organizacije, ki 
se vključujejo v projekt na različne načine. Tu za primer dobre prakse velja izpostaviti Aktiv prehranskih 
delavcev pod okriljem Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, saj na podlagi njihovih aktivnosti Dan sloven-
ske hrane obeležujejo tudi po številnih domovih za starejše občane, ki idejo tradicionalnega slovenskega 
zajtrka širijo še na kosilo in večerjo. Mnogi med njimi so o svojih aktivnosti poročali v anketi in so pred-
stavljene v tem katalogu. Lepo je videti, da se podpora slovenski hrani iz vrtcev, osnovnih šol, bolnišnic in 
vojašnic prenaša tudi v domove starejših občanov.

Zavodi ste ključni akterji pri uresničevanju naše vizije za večji delež lokalne oziroma slovenske hrane. 
Za vsa vaša prizadevanja sem vam izredno hvaležen. Tisti zavodi, ki so izpolnili anketo, so vključeni v 
ta katalog dobrih praks, in namenjajo prav posebno pozornost Dnevu slovenske hrane in Tradicionalnem 
slovenskem zajtrku, saj ga obeležujejo na svojstven način z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi. Na 
podlagi izkušenj zavodi v tej anketi priznavajo tudi številne prednosti in razloge za nabavo lokalne sloven-
ske hrane. To so svežina, bogatejši okus, večja hranilna vrednost z manj dodatki, krajše dobavne verige, 
neposreden stik s pridelovalci in skrb za podeželje s spodbujanjem lokalne proizvodnje.

Za vaša prizadevanja se vam želim zahvaliti in si želim, da s predstavitvijo vaših dobrih praks spodbudimo 
tudi druge in nove zavode ter organizacije, da tem dnevu in lokalni slovenski hrani namenijo večji pomen 
in pozornost. Pa ne le na ta dan, želim si, da domači lokalni hrani dajemo večji pomen skozi celo leto in 
v jedilnike vključujemo jedi po tradicionalnih lokalnih receptih in zanje uporabljamo lokalno pridelane 
sestavine. 

Zahvala za letošnje sodelovanje v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk gre tudi vsem ostalim zavodom, 
ki tokrat  niso sodelovali v naši anketi in tako niso vključeni v ta katalog dobrih praks, vendarle vemo, da 
temu projektu in naročanju lokalne slovenske hrane posvečajo veliko pozornosti. 

Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI ZAVODI

DOBRE PRAKSE
Opis spremljevalnih dejavnosti: 
V sklopu projekta Družine se predstavijo si bomo ogle-
dali kmetijo. Ogledali si bomo živali na kmetiji in prikaz 
molzenja mleka. Sprehodili se bomo skozi sadovnjak, si 
nabrali domača jabolka ter jih v vrtcu narezali na krhlje, 
jih posušili na že prej pripravljenih mrežah in se poslad-
kali  s sušenimi krhlji. 
Na jesenskem izletu se bomo sprehodili do čebelnjaka na 
Dobravi. Čebelar nas bo seznanil s slovenskimi avtohtoni-
mi čebelami – Kranjskimi sivkami, ki niso rumene barve, 

kot smo navajeni iz zgodbic, ampak so sivo-črne barv. V vrtcu bomo narisali pravo slovensko čebelo in z 
risbami okrasili vrtec. Ogledali si bomo čebelnjak, čebele, predstavitev in prikaz, kako pridemo do medu, 
poizkušali več vrst medu in v vrtcu pripravili medeni napitek.
K sodelovanju bomo povabili lokalne pridelovalce, da nam predstavijo od kje mleko, maslo, kruh, med, 
jabolka, … Igrali se bomo s slanim testom (gnetenje in oblikovanje), preštevali in razvrščali bomo jabolka 
po barvi, obliki, okusu, in vonju. Spoznavali bomo sestavine in potek priprave kruha ter ga skupaj z eno 
od babic tudi spekli.
V sodelovanju z lokalnimi čebelarji bomo v vrtcu pripravili razstavo čebelarjeve opreme in izdelkov iz voska.
V različnih literaturah bomo iskali informacije o raznoliki, zdravi prehrani. Pripravili bomo slikovno gradi-
vo različne hrane, jo poimenovali, razvrščali, kaj je zdravo in kaj ne, jo razvrstili, kje v okolju jo najdemo. 
Izdelali bomo plakate o zdravi prehrani in jih razstavili v vrtcu.
Poslušali bomo zgodbe na to temo, pripevali pesmi, se igrali različne gibalno rajalne igre. Izdelali bomo 
dekoracijo na temo kranjska čebela – Kranjska sivka, ter si pripravili pogrinjke za dan, ko bomo jedli tra-
dicionalni slovenski zajtrk.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Zelo pomembno je, da že majhne otroke ozaveščamo o pomenu zdravega načina življenja, vključno s po-
menom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti. Z naročanjem lokalno pridelane hrane dvigamo stopnjo 
samooskrbe s kakovostno hrano ter tako izboljšujemo prehransko varnost prebivalstva. Posebej so iz-
postavljene posamezne kmetijske panoge: prireja mleka, pridelava žit, čebelarstvo in sadjarstvo. Hrana 
iz lokalnega okolja je v prvi vrsti veliko bolj zdrava. Sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično 
višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine pridelovalci uporabljajo manj  konzervansov in barvila. Živila so 
tudi veliko bolj okusna. Zaradi krajših transportnih poti pripomoremo k zmanjšanju sproščanja plinov.

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, 

ENOTA VRTEC
Radeče
Telefon: 03 568 01 22
E-naslov: os.vrtecradece@gmail.com

Kontaktna oseba:
Anita Slakonja
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Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Na ta dan bomo izvedli dan dejavnosti - EKO dan. Prva šolska 
ura bo namenjena zaužitju zajtrka ter osnovnim informacijam 
o pomenu zajtrka, kaj je Dan slovenske hrane in kaj Tradicio-
nalni slovenski zajtrk. V nadaljevanju bodo učenci razporejeni 
v različne dejavnosti, ki bodo vključevale šolski EKO vrt in 
njivo, obisk kmetije, pripravo jedi, izdelavo izdelkov iz lesa, 
leske, novinarsko in fotografsko delavnico, ki bo poročala o 
dejavnostih, ki bodo potekale na ta dan, nekatere delavnice 
bomo povezali s trajnostnim razvojem in gozdno pedagogiko 
itd. V dan dejavnosti bodo vključeni vsi oddelki na šoli.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Podpiranje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, kvaliteta živil v smislu arome in okusa, krajše tran-
sportne poti in spodbujanje zavedanja o pomenu lokalno pridelane hrane pri učencih in starših, zato tudi 
uspešno urejamo šolski vrt in njivo ter v šolsko kuhinjo uspešno vpeljujemo lastno pridelano hrano za 
katero 100 % vemo na kakšen način je pridelana oz. predelana.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Glavna tema pri izvedbi TSZ v našem vrtcu v letošnjem šolskem 
letu je: Malček za pogrnjeno mizo. Na ta dan otroci skupaj s po-
močjo odraslih pripravijo lepe pogrinjke, udejstvovali se bodo v 
različnih dejavnostih na temo čebel (didaktične igre, glasba, po-
govor s čebelarjem,…), vzgojiteljice v eni enoti bodo otrokom in 
obiskovalcem odigrale igro Zlatolaska in trije medvedki na temo 
bontona. Izdelali pa bodo tudi dekoracijo z naravnimi materiali 
v okviru natečaja: »Bodi eko, ohrani čebelo in smreko«.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
V Vrtcu Pedenjped Novo mesto stremimo k nabavi lokalne ozi-

roma slovenske hrane. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vi-
taminov in posledično višjo hranilno vrednost. Prepoznavne pa so tudi po bogatem in tradicionalnem okusu.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Na dan TSZ - jutranja telovadba (vsi učenci šole vodeno 
v telovadnici šole), Tekom tedna v času TSZ oddelki 
podaljšanega bivanja spremljajo jedilnik in na zemljevidu 
označujejo kraje od koder je bila hrana dobavljena. V obliki 
plakata predstavljajo lokalno dobavljeno hrano in drugo ter 
iščejo prednosti in slabosti kratkih in dolgih verig. Razstava 
nastaja tedensko v jedilnici šole.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Kvaliteta, točnost in hitrost dobave.

Osnovna šola Ob Rinži
Kočevje
Telefon: 01 893 92 50
E-naslov: tajnistvo@o-obrinzi.lj.mss.edus.si,

Kontaktna oseba:
Laura Javoršek
E-naslov: laura.javorsek@gmail.com

Vrtec Pedenjped Novo mesto
Novo mesto
Telefon: 07 371 82 50
E-naslov: info@vrtec-pedenjpednm.si

Kontaktna oseba:
Jelka Makše, organizatorka prehrane 

in Zdravstveno higienskega režima

jelka.makse@pedenjpednm.si 

Osnovna šola Spodnja Idrija
Spodnja Idrija
Telefon: 05 377 47 00
E-naslov: ospidrijang@guest.arnes.si

Kontaktna oseba:
Vida Makuc Peternel
vida.makuc-peternel@guest.arnes.si
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Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Šolski radio, delavnica na temo sadja in zelenjave za učence 
od 6. do 9. razreda, po razredih, en razred ima dva učitelja, 
vsi hkrati si bomo preko radia voščili dober tek in hkrati po-
jedli zajtrk in zapeli pesem Čebelar.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Krajša pot, večja kakovost.

 
Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Na dan izvedbe Tradicionalnega slovenskega zajtrka bomo iz-
vedli krajši radijski prispevek na temo pomena zdrave ter re-
dne prehrane otrok ter odraslih. Razredniki bodo učencem pri 
razrednih urah predstavili računalniško prezentacijo o zdra-
vem prehranjevanju. Skupine bodo izdelale plakate ter misel-
ne vzorce in jih predstavile ter razstavile na šolskih hodnikih.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Z nabavo lokalne slovenske hrane pomagamo domačim pride-

lovalcem, surovine so sveže in bolj zdrave.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Dnevi dejavnosti, degustacijski tradicionalno slovenski zajtrk 
za celo šolo, predstavitveni plakati in oglasni televiziji v je-
dilnici šole, kuharske delavnice, priprava slovenskih narodnih 
jedi za malico in kosila za celo šolo,…

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Kratka veriga, vemo od koga kupimo, kvaliteta izdelkov.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Pripravljene so za otroke v dnevnem programu in kot »mini 
delavnice« za starše v popoldanskem času.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Lokalna hrana ima največjo dodano vrednost na več različnih 
nivojih pri vsakem posamezniku in širše v družbeni skupnosti.

Osnovna šola prof. dr. Josipa 

Plemlja Bled
Bled
Telefon: 04 578 06 20
E-naslov: os-bled@guest.arnes.si

Kontaktna oseba:
Renata Štern
renata.stern@guest.arnes.si

Osnovna šola Otočec
Telefon: 07 309 99 00
E-naslov: tajnistvo@os-otocec.si

Kontaktna oseba:
Nataša Lučkovnik
natasa.lucovnik@os-otocec.si

Osnovna šola Loče
Telefon: 03 757 36 30
E-naslov: info@osloce.si
Kontaktna oseba:
Svetlana Klemenčič
svetlana.klemencic@osloce.net

Zasebni vrtec Zarja d. o. o.
Kamnik
Telefon: 059 075 300
E-naslov: info@vrteczarja.si

Kontaktna oseba:
Jelka Golob
jelka.golob@vrteczarja.si
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Opis spremljevalnih dejavnosti: 
V sklopu izvedbenega kurikuluma smo načrtovali vsebine 
PDLja (projektnega dela z lutko), delavnice, kjer bodo otroci 
sami pripravili jedi - peka kruha, maslo na več načinov, posto-
pek pridobivanja medu ipd.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Predavanja o zdravem prehranjevanju; Obisk čebelarske zve-
ze in predstavitev produktov; Ogledi kmetij, nasadov in skrb 
za šolski vrt; Projekti (Odgovorno s hrano, hrana ni za tja v en 
dan, zdrav življenjski slog, ...).

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Predvsem krajše dobavne poti. Domač pridelovalec, ki ga poz-
namo (sledljivost izdelkov), višja kakovost izdelkov, izdelki 
sveži in doma narejeni/pobrani, podpora okoliškim kmetijam.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Predavanja čebelarja, sadjarja, risanje risbic, petje pesmi 
- mladinski pevski zborček. Razgovor o pomenu zajtrka in 
lokalno pridelane hrane - oddelčne skupnosti, dnevi dejav-
nosti, tudi že tekom leta. Priprava zdravega zajtrka, raz-
lične sorte jabolk - tudi starih. Pomen čebel, peka kruha, 
izdelava masla (delavnice), ...

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Hitra dostava, vedno sveži izdelki, brez konzervansov, bolj 

aromatičen okus, brez aditivov. Kruh nam pripeljejo se topel, ima hrustljavo skorjo (učenci z užitkom in 
apetitom pojedo).

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Izvedba naravoslovnih dni na temo zdrave prehrane, priprave 
hrane, pomen zajtrka v več razredih.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Spodbujanje lokalne proizvodnje, krajše dobavne verige, 
zdrava, sveža hrana.

Vrtec Trnovo
Ljubljana
Telefon: 01 420 4656
E-naslov: tajnistvo@vrtec-trnovo.si

Kontaktna oseba:
Milojka Pečenko
Milojka.pecenko@guest.arnes.si

Osnovna šola Jakoba Aljaža
Kranj
Telefon: 04 280 15 10
E-naslov: 
os.jakoba-aljaza@guest.arnes.si
Kontaktna oseba:
Bogdana Jocif Terčon
bogdana.jocif-tercon@guest.arnes.si

OŠ Antona Ingoliča 
Spodnja Polskava
Pragersko
Telefon: 02 80 33 120
organizator šol. preh.: 031 787 066
E-naslov: tajnistvo@ingoliceva.si
Kontaktna oseba:
Domen Babič
domen.babic@ingoliceva.si

Osnovna šola 
Frana Erjavca Nova Gorica
Telefon: 05 335 90 50
E-naslov: tajnistvo.osngfe@guest.

arnes.si
Kontaktna oseba:
Andreja Glavan Podbršček
andreja.glavan@guest.arnes.si
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Opis spremljevalnih dejavnosti: 
V oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja se bodo 
strokovni delavci skupaj z otroki pogovarjali o čebelarju, 
čebelnjaku in čebelah. Odšli bodo na opazovalni sprehod, 
izdelovali in ustvarjali različne izdelke ter peli in poslušali 
pesmice na to temo.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Lokalna hrana je zdrava, sveža, vsebuje manj konzervansov 

(ki so navadno potrebni tudi za daljše skladiščenje), manjša izguba hranil (transport), vzpodbujanje do-
mačih kmetov, sadje in zelenjava naravno dozorijo,...

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Na dan zajtrka učence osveščamo o pomenu zdravega zaj-
trka, povemo jim, da so večino zajtrka dobavile lokalne kme-
tije, o dogodku poročamo na šolski spletni strani.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Želja po čim bolj zdravi, kakovostni hrani za učence, sloven-
ska živila so kakovostnejša, manj obremenjena s pesticidi, an-
tibiotiki; čim krajše transportne poti živil, posledično večja 
vsebnost vitaminov in več zaposlitev na področju samooskrbe.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Z učenci se bomo pogovorili o lokalni pridelani hrani, o čebe-
lah in medu, pevski zbor (cela šola) bo zapel pesem Čebelar, 
pripravili bomo lične pogrinjke po oddelkih razreda, razdelili 
jedi na pogrnjeno mizo, spekli bomo kekse z medom, kul-
turno zaužili zajtrk, odpadke pravilno ločili, fotografi rali in 
objavili na spletni stani naše šole.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Lokalno pridelana hrana - boljša kakovost, krajša pot prevo-

za, slovenski kmetje lahko prodajo izdelke, ohranjanje delavnih mest in slovenskega podeželja.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Izvedli bomo predavanja lokalnih kmetov z degustacijami 
izdelkov, na matični šoli bomo pripravili razstavo ob tradi-
cionalnem slovenskem zajtrku, v podaljšanem bivanju bomo 
pripravljali jedi iz jabolk, sodelovali bomo pri petju slakove 
pesmi Čebelar.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Ker verjamemo, da je kvalitetnejša in vemo od kje je. Veriga 
je krajša in zato so živila biološko polnovrednejša.

Vrtec Kočevje
Kočevje
Telefon: 01 895 17 31
E-naslov: vrtec@vrteckocevje.si
Kontaktna oseba:
Nevenka Vesel
op@vrteckocevje.si

Osnovna šola Marjana Nemca 
Radeče
Telefon: 03 56 80 100
E-naslov: os.radece@guest.arnes.si

Kontaktna oseba:
Marinka Oblak Železnik
marinka.oblak@guest.arnes.si

Osnovna šola Trebnje
Telefon: 07 348 18 70
E-naslov; sola@os-trebnje.si

Kontaktna oseba:
Rado Kostrevc, ravnatelj
rado.kostrevc@os-trebnje.si

Osnovna šola Pesnica
Pesnica pri Mariboru
Telefon: 02 654 42 07
E-naslov: info@ospesnica.si
Kontaktna oseba:
Jasna Bačani
jasna.bacani@guest.arnes.si
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Opis spremljevalnih dejavnosti: 
17. novembra bomo imeli naravoslovni dan od 6. do 9. razre-
da. V šoli bomo imeli predstavitvene delavnice naših lokalni 
pridelovalcev medu, mleka in sadja.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Dobavitelji nam zagotavljajo lokalno pridelano hrano. Sadje 
dobimo iz Primorske sveže nabrano in kakovostno. Jogurt je 
posebnega okusa v privlačni embalaži. Kruh, slanik, pica so 
dobrega okusa, pripeljejo še toplo.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Obisk čebelarjev, pogovori o hrani, medu, sadju, zelenjavi, 
ustvarjanje na temo zdrave prehrane in razstava izdelkov.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Boljša kvaliteta in kratke verige. Včasih smo od trgovcev do-
bili npr. krompir iz Egipta, zdaj ga kupujemo pri KZ Stična. 
Tudi jagode, borovnice, jabolka, zelenjavo kupimo od lokal-
nih pridelovalcev. Prav zdaj smo naročili tudi posušen kaki.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Naravoslovni dan na razredni stopnji, različne delavnice,…

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Zavedamo se pomena in prednosti zdravega prehranjeva-
nja, zato želimo učence in otroke ozaveščati in spodbujati z 
uživanjem hrane iz domačega okolja, s krajšim transportom 
živil in samooskrbo z lokalno pridelano hrano in s tem ohra-
njati delovna mesta na podeželju in tudi obdelanost površin.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Obisk čebelarja in predstavitev njegovega dela, pomena če-
bel, medu,… objava prispevka po šolskem radiu in na spletni 
strani, ODS na temo TSZ, ustvarjalne delavnice in razstava 
izdelkov,...

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Domače, zdravo, podpora lokalnega pridelovalca, boljša kva-
liteta, okus,...

Osnovna šola Simona Jenka 
Smlednik
Telefon: 01 361 93 21
E-naslov: info@ossjsmlednik.si

Kontaktna oseba:
Marija Borčnik
marija.borcnik@guest.arnes.si

Vrtec Škofl jica
Telefon: 059 252 010
E-naslov: tajnistvo.vrtec@siol.net

Kontaktna oseba:
Barbara Gregorič Gorenc
prehrana-vrtec.lavrica@siol.net

Osnovna šola Cankova in 
Vrtec Cankova
Telefon: 02 540 91 40
E-naslov: zbornica-oscankova@
guest.arnes.si
Kontaktna oseba:
Brigita Kolmanko
brigita.kolmanko@guest.arnes.si

Osnovna šola dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert
Telefon: 07 34 34 780
E-naslov: info@os-sentrupert.si
Kontaktna oseba:
Barbara Bec Bekrić
barbara.bec64@gmail.com



10

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Obisk čebelarjev, pred zajtrkom bomo zapeli pesem Čebelar, 
obisk kmeta, ki nam bo dostavil mleko.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Dobre ponudbe, spodbujamo lokalne pridelovalce, ki se tru-
dijo. Raznovrstnost zajtrkov in malic.

 

Opis spremljevalne dejavnosti: 
teden tradicionalnih gorenjskih jedi (zajtrk, šolska malica, 
kosilo).

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Podpora lokalnim pridelovalcem, večja prehranska vrednost 
živil.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Pripravimo razstavo o pomenu lokalno pridelane hrane. Na 
zajtrk povabimo starše, goste,...Zapojemo pesem Čebelar,...

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Domače, iz domačega okolja, kratka veriga dostave, večje 
zaupanje,...Z domačimi dobavitelji še nismo imeli težav, 
vedno dostavijo kvalitetno blago.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Zapeli bomo pesem Čebelar ob spremstvu harmonike, reše-
vanje ankete o medu in čebelah, pogovor s lokalnim čebelar-
jem, pričakujemo obisk župana na zajtrk.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Kakovost, brez aditivov in konzervansov, bližina, podpiranje 
lokalnih pridelovalcev, kratek čas dobave, njihova skrb za do-
bavo kvalitetnih izdelkov.

Osnovna šola Notranjski odred 
Cerknica
Telefon: 01 705 05 22
E-naslov: os.no-cerknica@guest.
arnes.si
Kontaktna oseba:
Sabina Peklaj
sabina.peklaj@guest.arnes.si

Osnovna šola Matije Valjavca 
Preddvor
Telefon: 04 275 07 10
E-naslov: tajnistvo@os-preddvor.si

Kontaktna oseba:
Maja Šenk Zidar
maja.senk@os-preddvor.si

Osnovna šola Mala Nedelja
Telefon: 02 585 81 70
E-naslov:
o-mnedelja.ms@guest.arnes.si
Kontaktna oseba:
Breda Žunič
breda.zunic@guest.arnes.si

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše

Nova vas
Telefon: 01 709 80 14
E-naslov: projekt2@os-tsaljose.si

Kontaktna oseba:
Alma Kandare
alma.kandare@os-tsaljose.si
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Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Predstavitev čebelarskih aktivnosti, gibalne dejavnosti, glas-
bena popestritev dneva s pesmijo Čebelar, predstavitev ge-
ološke zbirke Botaničnega vrta Tal in predstavitev lokalnih 
dobaviteljev. Hkrati bodo potekale delavnice na temo Zdrava 
prehrana in bonton.

 
Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Petje pesmi Ćebelar, priprava zdravega zajtrka, glasbena 
točka in plesna točka na dan Tradicionalnega slovenskega 
zajtrka, razstava v jedilnici šole, pisanje pesmic, izdelki tiho-
žitje,razgovori na razrednih urah o pomenu zajtrka, plakati o 
tradicionalnih živilih (maslo, med, kruh, mleko).

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Lokalno je veliko bolj okusno, zdravo (jabolka, kruh, jogurti).

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Pogovor z otroki o pomenu zajtrka, lokalno pridelanih živilih 
in ekoloških živilih, zdravi prehrani,... Izdelali bomo plakate, 
risbe ipd.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Višja vsebnost hranilnih snovi, boljši okus, podpora lokalne-
mu oz. slovenskemu kmetijstvu.

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
razstava - pridelava hrane v Sloveniji in priprava gradiva za 
razredne ure.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Kvalitetna živila.

Osnovna šola Sveta Ana
Sveta Ana v Slovenskih goricah

Telefon: 02 729 58 70
E-naslov: boris.mlakar@sveta-ana.org

Kontaktna oseba:
Božena Šmirmaul
bozena.smirmaul@sveta-ana.org

Osnovna šola Lava
Celje
Telefon: 03 425 09 00
Kontaktna oseba:
Ksenija Koštomaj 
ksenija.kostomaj@gmail.com

Center za sluh in govor Maribor
Telefon: 02 228 53 40
E-naslov: tajnistvo@csgm.si
Kontaktna oseba:
Petra Kos
petra.kos@csgm.si

Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Telefon: 04 201 3660
e-naslov: o-mc.kr@guest.arnes.si
Kontaktna oseba:
Marija Erlah
mojca.erlah@guest.arnes.si
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Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Naravoslovni dan za 6. razrede, razredne ure z zajtrkom, so-
delovanje pevskega zbora s pesmijo Čebelar.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Otrokom želimo ponuditi čim več lokalno pridelane hrane, 
ker se zavedamo, da je njena hranilna vrednost bolj kakovo-
stna.
 
Opis spremljevalnih dejavnosti: Seznanjanje z zdravo pre-
hrano, obisk čebelarja, itd.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Hranilno bogatejša hrana.

Opis spremljevalne dejavnosti: 
Razgovor, razlaga z učenci.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Kratka pot od njive do mize (domače,slovensko, kvalitetno).
 

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Izvajali bomo aktivne odmore, obiskal nas bo čebelar, imeli 
bomo predavanja o pomenu gibanja in zdrave prehrane.

 

Opis spremljevalne dejavnosti: 
Dan dejavnosti v razredih 1.- 5. na to temo, sodelovali 
bomo s petjem pesmi Čebelar.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Zaradi krajših verig so živila biološko vrednejša.

Osnovna šola Miren
Telefon: 05 330 24 70
e-naslov: os-miren@os-miren.si
Kontaktna oseba:
Marija Božič
marija.bozic1@guest.arnes.si

Vrtec Jadvige Golež Maribor
Telefon: 02 330 23 65
Kontaktna oseba:
Maša Puc
masa.puc@guest.arnes.si

Osnovna šola Mokronog
Telefon: 07 3498 220
E-naslov: os.mokronog@guest.arnes.si

Kontaktna oseba:
Zvonimira Kostrevc, ravnateljica
zvonka.kostrevc@osmokronog.si

Osnovna šola narodnega heroja 
Rajka Hrastnik
Telefon: 040 541 318
Kontaktna oseba:
Arijana Radešič Opresnik, organi-

zatorka šolske prehrane
prehrana@osnhr.si

Osnovna šola Prevole
Hinje
Telefon: 07 388 52 90
E-naslov: o-prevole.nm@guest.arnes.si

Kontaktna oseba:
Andreja Šilc Mihelič
andreja.silcmihelic@gmail.com
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Opis spremljevalne dejavnosti: 
Pomen slovenskega tradicionalnega zajtrka.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske 
hrane
Bolj zdrava in kvalitetna hrana, živila.
 

Opis spremljevalne dejavnosti: 
Naravoslovni dnevi na temo zdrava slovenska hrana.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske 
hrane
Lokalno – sezonsko.
 

Opis spremljevalne dejavnosti: 
Pogovor o izvoru živil, njihovi pridelavi in prip-
ravi obrokov

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slo-
venske hrane
boljša kvaliteta, krajša pot, večja fl eksibilnost 
dobaviteljev
 

Opis spremljevalnih dejavnosti: 
Pogovori o pomenu lokalno pridelane hrane na 
razrednih urah. Nastop s pesmijo Čebelar.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slo-
venske hrane
kvaliteta, pristnost.

Osnovna šola bratov Letonja
Šmartno ob Paki
Telefon: 041 420 242
E-naslov: os-bl-smartno@guest.arnes.si

Kontaktna oseba: 
Sara Janže
sara.janze@gmail.com

Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne 

Divača
Telefon: 05 731 88 00
E-naslov: tajnistvo@os-divaca.si
Kontaktna oseba: 
Mirjam Trampuž
mirjam.trampuz@os-divaca.si

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica

Telefon: 02 805 14 20
E-naslov: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si

Kontaktna oseba: 
Petra Lozinšek
petra.lozinsek@guest.arnes.si

Osnovna šola Livada 
Ljubljana
Telefon: 01 420 19 60
E-naslov: group1.osljli@guest.arnes.si

Kontaktna oseba:
Renata Perpar
renata.perpar@guest.arnes.si
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EVALVACIJA ANKETE O HRANI IN 

TRADICIONALNEM SLOVENSKEM ZAJTRKU 

V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH

A) Informacije o vključenih zavodih

Anketa je bila poslana vsem osnovnim šolam, vrtcem in zavodom za izobraževanje otrok in mladostni-
kov s posebnimi potrebami. Odgovorilo je 28 osnovnih šol, 8 vrtcev in 1 zavod za izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami. Skupaj je odgovorilo 37 zavodov. Od tega jih je bilo 15 mestnih, 
9 primestnih in 13 s podeželja. 

Slika 1 in 2: Vrste zavodov glede na organiziranost in lokacijo (v deležu %)

V povprečju imajo zavodi v tej anketi vključenih 416 učencev ali otrok, to je vključno s podružnič-
nimi šolami in oddelki.

B) Nabava živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka in spremljevalne dejavnosti 
 
Vseh 37 (100 %) zavodov je odgovorilo, da bodo na dan izvedbe Tradicionalnega slovenskega zaj-
trka oz. dneva slovenske hrane pripravili in izvedli različne spremljevalne dejavnosti (Slika 3). 
Njihova pestrost je zelo bogata in so posebej opisane tudi v poglavju dobrih praks.

Slika 3: Vrste spremljevalnih dejavnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov ob Dnevu slovenske hrane 
in Tradicionalnem slovenskem zajtrku (v številu odgovorov/zavodov, ki izvajajo to dejavnost)
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S Tradicionalnim slovenskim zajtrkom med drugim spodbujamo tudi neposredno nabavo na kmetijah, 
v zadrugah in pri živilskih podjetjih ter izvajanje različnih spremljevalnih dejavnosti. Ugotavljamo, da 
kruh nabavi neposredno pri ponudnikih 26 (70 %), maslo 27 (73 %), med in mleko kar 34 (92 %), 
jabolka pa celo 36 (97 %) zavodov. Ostali nabavijo pri trgovcih oz. trgovskih verigah. Pri nabavi kruha, 
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navedbe o tem kje nabavijo (Tabela 1, Slika 4). 
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Živilo Na kmetijah, v zadrugah, pri 
živilskih podjetjih (%) 

Pri trgovcih oz. 
trgovskih verigah (%) Drugo (%) 

  kruh 70 27 3 

  maslo 73 24 3 

  med 92 5 3 

  mleko 92 8 0 

  jabolka 97 3 0 
 
 
Slika 4: Mesto nabave živil za izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka (v deležih %) 
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Obisk kmetije

Prispevek na šolskem radiu

Objava novic in vsebin TSZ na oglasni deski ali spletni strani 
zavoda

Izdelava pogrinjkov

Predavanje (o zdravi prehrani, bontonu)

Skrb za šolski vrt

Fotografske in novinarske delavnice
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C) Oskrba s hrano

Za javne zavode se je od 1. 4. 2016 pove-
čala možnost, da se iz postopka javnega 
naročanja lahko izloči več živil in se jih 
nabavi neposredno na kmetijah, v zadru-
gah ali pri živilskih podjetjih. Naročnik 
lahko izloči enega ali več sklopov, vsakega 
v vrednosti do 80.000 EUR (brez DDV). Pri 
tem pa lahko vsi izločeni sklopi predsta-
vljajo največ 20 % skupne vrednosti vsega 
blaga, ki se naroča. Zavode smo vprašali, 
če pri njihovem naročanju hrane uspejo iz-
koristiti možnost neposredne nabave. Pro-
sili smo jih, da so označili število kmetij, 
zadrug ali živilskih podjetij, ki jim dobav-

ljajo hrano v okviru izločenih sklopov 
brez postopkov javnega naročanja.
Dva zavoda sta odgovorila (5 %), da 
te možnosti ne uspejo izkoristiti. Os-
tali pa so bolj uspešni. Trije nabav-
ljajo (8 %) neposredno pri dveh doba-
viteljih, 9 (24 %) pri treh, kar 23 (62 
%) pa jih neposredno nabavlja pri več 
kot 3 dobaviteljih (Slika 5).

Pri nabavljanju živil, ki jih zavodi 
nabavljajo neposredno na kmetijah, 
v zadrugah ali pri živilskih podjetjih 
ugotavljamo, da največ nabavijo ja-
bolk, mleka, medu, jagod, jogurta, 
solate, zelja, kruha in pekovskega 
peciva, krompirja in kislega zelja 
(Slika 4). Poleg naštetih v manjši 
meri nabavljajo tudi sokove, suho 
sadje, moko in mlevske izdelke, kos-
miče, marmelado in suhe mesnine. 
Delež ekoloških živil pri javnem na-
ročanju hrane v teh zavodih v pov-
prečju znaša 14,3 %.
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Dva zavoda sta odgovorila (5 %), da te možnosti ne uspejo izkoristiti. Ostali pa so bolj uspešni. Trije 
nabavljajo (8 %) neposredno pri dveh dobaviteljih, 9 (24 %) pri treh, kar 23 (62 %) pa jih neposredno 
nabavlja pri več kot 3 dobaviteljih (Slika 5). 
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Pri nabavljanju živil, ki jih zavodi nabavljajo neposredno na kmetijah, v zadrugah ali pri živilskih 
podjetjih ugotavljamo, da največ nabavijo jabolk, mleka, medu, jagod, jogurta, solate, zelja, kruha in 
pekovskega peciva, krompirja in kislega zelja (Slika 4). Poleg naštetih v manjši meri nabavljajo tudi 
sokove, suho sadje, moko in mlevske izdelke, kosmiče, marmelado in suhe mesnine.  
Delež ekoloških živil pri javnem naročanju hrane v teh zavodih v povprečju znaša 14,3 %. 
 
Slika 4: Delež (%) med živili, ki jih zavodi nabavijo neposredno, brez javnega naročila 
 

Slika 4: Število neposrednih dobaviteljev zavodov pri 
njihovi oskrbi s hrano (v deležu %)

Slika 5: Število neposrednih dobaviteljev zavodov pri 
njihovi oskrbi s hrano (v deležu %)
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Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: V mesecu novembru našim uporabnikom predstavimo 
pomen Dneva slovenske hrane. Ta dan je navadno za zajtrk 
jabolko ali jabolčna čežana, med, kruh in mleko. Trudimo 
se, da živila kot so jabolka, med, kruh,... nabavljamo pri 
lokalnih proizvajalcih in sicer osebno. Smo pa tudi delno sa-
mooskrbni, saj imamo vrt, na katerem pridelujemo solato, 
paradižnik, papriko, kumare, buče, krompir, por,... Posadili 
smo tudi nekaj jablan.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Blago je kakovostno. Pomemben je osebni stik s ponudnikom. Nabavi se lahko manjše količine, 
večkrat, kar pomeni sveža hrana dnevno.

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: Posebej smo osredotočeni na omenjeni datum. Tak-
rat imamo za zajtrk domač kruh iz krušne peči, domače 
mleko iz sosednje kmetije in med.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane
Zavedamo se, da je lokalna hrana najboljša za nas. Ne po-
tuje dolgo časa, zato je sveža in s tem seveda bogatejša. S 
tem tudi pripomoremo k manjšemu onesnaževanju. Nena-
zadnje pa je za nas to najbolj zdrav način prehranjevanja.

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: organiziramo zajtrk iz slovenskih živil (med, mleko, 
maslo, kruh, jabolka); dogodek napovemo v jedilnikih, 
napovednikih za uporabnike in vabilih k zdravemu zajtrku 
za zaposlen; pogovarjamo se o pomenu zdrave in lokalne 
hrane; poročamo v lokalnem in internem glasilu.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Kratek transport, svežina živil, domača hrana brez aditivov,...

ZAVODI NA PODROČJU 
INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH

DOBRE PRAKSE

Varstveno delovni center Tolmin

Telefon: 05 381 91 20
E-naslov: info@vdc-tolmin.si

Kontaktna oseba:
Aleksandra Božič
vodja.vdc@vdc-tolmin.si

Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Matevža Langusa Radovljica

Telefon: 04 537 02 00
E-naslov: info@cudv-ml.si

Kontaktna oseba:
Nina Pohar
nina.pohar@cudv-ml.si 

Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna
Telefon: 03 780 10 00
E-naslov: tajnistvo@cudv-dobrna.si

Kontaktna oseba:
Mateja Čerenak
mateja.cerenak@cudv-dobrna.si
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Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski

Izlake 
Telefon: 03 567 41 04
E-naslov: izlake@ssz-slo.si

Kontaktna oseba:
Ani Masleša
ani.maslesa@dso-izlake.si

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Telefon: 02 829 59 41
E-naslov: info@dom-poljcane.si

Kontaktna oseba:
Zoran Stopinšek
kuhinja@dom-poljcane.si

Dom upokojencev Kranj
Telefon: 04 280 13 00
E-naslov: kranj@ssz-slo.si

Kontaktni osebi:
Zvonka Hočevar in Vesna Frelih

zvonka.hocevar@du-kranj.si

vesna.frelih@du-kranj.si

Center slepih in slabovidnih Škofja Loka 

Telefon: 04 620 72 00
E-naslov: info@css-sl.si
Kontaktna oseba:
Andreja Sušnik
andreja.susnik@css-sl.si

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: Stanovalcem ponudimo pri zajtrku: kruh, mas-
lo, med, jabolko, mleko. Artikli so od lokalnih in 
slovenskih dobaviteljev, s katerimi sodelujemo tudi 
preko celotnega leta. Tako da živila slovenskega iz-
vora ponujamo z izbranimi dobavitelji vsak mesec, 
ne le ob Dnevu slovenskega zajtrka.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske 
hrane V hrano želimo vključiti čim več lokalnih kmetov in dobaviteljev, saj so lokalna živila kva-
litetnejša, kakovostna, želimo podpreti slovenskega kmeta, nasprotujemo velikim grosistom, ki 
preprodajajo manj kakovostna živila. Žal, pa nimamo veliko lokalnih dobaviteljev, ker je papirnata 
birokracija prezahtevna in nesmiselna.

Način izvedbe: pri kosilu in večerji
Opis: Tedensko vključujemo v jedilnike lokalno pridelana 
živila. Na naših njivah pa pridelujemo ekološke pridelke.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Prednost je vsekakor kratka veriga, razlog pa svežina in 
kvaliteta živil.

Način izvedbe: pri vseh obrokih
Opis: Obeležujemo tudi med letom s pripravo doma-
čih jedi iz lokalnega okolja (medla, godla, šara,...).

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske 
hrane Boljša kakovost, kratka transportna pot, sveža 
sezonska ponudba, živila brez dodatnih konzervansov, 
aditivov,...

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: Načrtujemo tradicionalni slovenski zajtrk (kruh, 
med, mleko, maslo, jabolka). Lokalno slovensko hrano 
med letom nudimo stanovalcem v obliki domačih jabolk, 
jajc in krompirja.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Kvalitetnejši izdelki in podpora domačim proizvajalcem.
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Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: Nabava surovin pri lokalnem peku, med do-
mačih čebelarjev, lokalna jabolka od domačih kme-
tov ter mleko in maslo slovenskega proizvajalca. 
Vsak tretji petek v mesecu novembru pripravimo 
zajtrk iz naštetih surovin jih temu primerno tudi 
označimo na jedilniku.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske 
hrane Pospeševanje prodaje lokalnih pridelovalcev, kratka veriga (čimprej od proizvajalca do nas).

Način izvedbe: kombinirano zajtrk, kosilo
Opis: Domače mleko in skuta, maslo, repa in krompir. Tudi 
med letom uporabljamo živila lokalnih pridelovalcev,

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Kratka veriga dostave, sveža in kvalitetna živila, podpora 
lokalnim dobaviteljem.

Način izvedbe: pri kosilu
Opis: Na Dan slovenske hrane pripravimo posebne plakate 
in promocijske materiale. Med celim letom v skladu s po-
godbami vključujemo lokalno hrano.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Boljša kvaliteta, zanesljivi dobavitelji, večje zadovoljstvo 
z okusom za uporabnike.

Način izvedbe: zajtrk in vključevanje lokalno pridelane 
zelenjave in sadja v vse obroke
Opis: Zajtrk: maslo, marmelada, jabolko (vse slovensko/lo-
kalno) in vključevanje lokalno pridelanega sadja in zelenjave 
v ostale obroke tega dne. Med letom vključujemo čim več 
cenovno sprejemljive zelenjave/sadja, ki je lokalna (jabolka, 
kislo zelje, koleraba, kaki, solata in ostala sezonska zelenja-
va), del mleka je iz bližnje kmetije, dobavitelji živil sloven-
skega izvora (Celeia, Postojnske mesnine, Agraria Koper).

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Boljši okus in prehranska sestava živil; podpora lokalnemu kmetijstvu.

Center za usposabljanje, delo in varstvo 

Črna na Koroškem
Telefon: 02 870 40 21
E-naslov: info@cudvcrna.si

Kontaktna oseba:
Dalja Pečovnik, mag. org. in men. soc. dej.

dalja.pecovnik@cudvcrna.si

Dom starejših Šentjur
Telefon: 03 746 18 01
E-naslov: info@dom-sentjur.si

Kontaktna oseba:
Polona Hren
kuhinja@dom-sentjur.si

Dom Danice Vogrinec Maribor

Telefon: 02 480 61 00
E-naslov: info@danica-vogrinec.si

Kontaktna oseba: 
Maja Kovačič
maja.kovacic@danica-vogrinec.si

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Telefon: 05 714 08 00
E-naslov: info@dso-ilb.si

Kontaktna oseba:
Kristina Zidar Benigar
kristina.zidar@dso-ilb.si
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Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: predstavitev lokalnih jedi, predstavitev dobavite-
ljev EKO hrane, priprava stojnic, degustacija pripravljenih 
jedi, predstavitev hrane po pokrajinah ( letno ).

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Nepredelana živila, vključevanje lokalne hrane in dobavi-
teljev, krajše skladiščenje.

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: slovenski zajtrk: med, mleko, maslo, jabolka, kruh iz 
slovenskih žit - vse slovenski proizvodi lokalnih pridelovalcev.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Prednost je boljša kvaliteta za uporabnike, slabost pa je, 
da na trgu ni dovolj ponudbe, malo zaradi vremenskih raz-
mer, malo pa zaradi nespretnosti pridelovalcev, ki bi sicer 
prodajali, nimajo pa urejenih dovoljenj. v naslednjem letu 
se bomo poskusili povezati z zadrugami.

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: Pri zajtrku ponudimo slovensko maslo, med, ja-
bolko, polnozrnat kruh in mleko.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Z nakupom lokalno pridelanih živil pa ne skrbimo le za 
naše zdravje, temveč podpiramo tudi lokalno gospodar-
stvo. Lokalno nakupovanje podpira čisto okolje in nara-
vo. Živila so zdrava, polnovredna in za sabo nimajo na 
stotine nepotrebnih kilometrov.

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: živila nabavimo od lokalnih dobaviteljev, ter stano-
valcem ponudimo tisti dan zajtrk s temi živili. Delavci pa 
se tisti dan vsi zberemo v jedilnici in skupaj pojemo zajtrk.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Boljši okus in kvaliteta.

Zavod za usposabljanje, delo in 

varstvo dr. M. Borštnarja Dornava

Telefon: 02 754 02 00
E-naslov: info@zavod-dornava.si

Kontaktna oseba: 
Rosanda Sitar
rosanda.sitar@zavod-dornava.si

Center za varstvo in delo Golovec

Celje
Telefon: 03 425 78 50
Kontaktna oseba:
Hermina Šket Matko
hermina.sket@cvd-golovec.si

Dom upokojencev Polzela
Telefon: 03 703 34 00
E-naslov: spela.jerman@dupolzela.si

Kontaktna oseba:
Tea Pogorevc
kuhinja@dupolzela.si

Center za usposabljanje, delo in 

varstvo Dolfke Boštjančič, Draga

Telefon: 01 420 26 00
E-naslov: center.draga.ig@center-db.si

Kontaktna oseba:
Tanja Stražišar 
tanjastrazisar@center-db.si
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Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: za zajtrk vključimo slovenska lokalna živila, kot so 
lokalno mleko ,jogurti, domači med in jabolka. Čez leto 
se poslužujemo z lokalno hrano, koliko nam je mogoče, 
lokalna živila, kot so domač med,jabolka, jogurt in mlečni 
izdelki lokalnega dobavitelja 

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Krajša pot od njive do mize.

Način izvedbe: celotni dan
Opis: V našem Domu dajemo poudarek lokalni hrani, doba-
viteljem in pridelovalcem poudarek preko celega leta in si 
želimo, da bi bilo tega še več.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Kakovost, hitra dobava, zdrava živila, ki niso obdelana za 
čas skladiščenja in transporta.

Način izvedbe: pri kosilu
Opis: Na sestankih stanovalcev so uporabniki obveščeni z 
uporabo doma pridelanih vrtnin o pomenu uporabe sveže, 
ekološke doma pridelane hrane, ki so uporabljene pri prip-
ravi hrane v centralni kuhinji.
 

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: V sodelovanju z DSO Novo mesto, ki nam pripravlja 
obroke, bomo uporabnikom ponudili tradicionalni zajtrk, 
z lokalno pridelano hrano. Z uporabniki našega zavoda se 
bomo pogovorili o pomenu lokalne slovenske hrane.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Kratka veriga od proizvajalca do naročnika.

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah 

Telefon: 03 817 14 00
Kontaktna oseba:
Aleš Žlof
kuhinja@dusmarje.si

Dom starejših občanov Novo mesto

Telefon: 07 371 99 57
Kontaktna oseba:
Sonja Jurečič
sonja.jurecic@ssz-slo.si 

Dom Lukavci
Križevci pri Ljutomeru
Telefon: 02 588 84 20
E-naslov: lukavci@siol.net

Kontaktna oseba:
Cvetka Zadravec
cvetka.zadravec@ssz-slo.si

Varstveno delovni center Novo mesto

Telefon: 07 393 32 46
E-naslov: info@vdc-nm.si

Kontaktna oseba:
Janja Jakše
janja.jakse@vdc-nm.si
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Način izvedbe: pri vseh obrokih v tem dnevu
Opis: za vse obroke v tem dnevu vključi čimveč živil okoliš-
kih pridelovalcev, kolikor jih bomo uspeli dobiti.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Boljša kvaliteta, kratki dostavni rok (tudi 1/2 ure).
 

Način izvedbe: pri kosilu
Opis: Nabava živil iz domačega okolja.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Sveže, domač okus.
 

Način izvedbe: pri zajtrku
Opis: v jedilni list občasno vključujemo živila iz lokalnega 
okolja.

Prednosti in razlogi za nabavo lokalne slovenske hrane 
Da vzpodbujamo lokalno pridelano hrano in popestrimo je-
dilni list.

Dom upokojencev Postojna

Telefon: 05 700 11 00
E-naslov: info@du-po.si
Kontaktna oseba:
Kristina Katern
kristina.katern@du-po.si

Dom starejših na Fari 
Prevalje
Telefon: 02 824 09 12
Kontaktna oseba:
Stanka Vauh
stanka.vauh@ds-nafari.si

Dom ob Savinji Celje
Telefon: 03 427 95 00
E-naslov: tajnistvo@domobsavinji.si

Kontaktna oseba:
Hermina Lubej
kuhinja@domobsavinji.si
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A) Informacije o vključenih zavodih

Anketa je bila poslana javnim, posebnim in zasebnim zavodom in domovom na področju institucio-
nalnega varstva starejših. Odgovorilo je 29 javnih in en posebni zavod. Zasebni zavodi se niso odzva-
li. Skupaj je odgovorilo 30 zavodov. 

Slika 1: Vrste zavodov vključenih v anketo (v deležu %)
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B) Obeleževanje dneva slovenske hrane 
 
Na vprašanje ali imajo v zavodih navado, da obeležijo dan slovenske hrane po njihovih zmožnostih, 
smo prejeli 18 (62 %) pritrdilnih odgovorov. V 5 (17 %) primerih temu dnevu ne posvečajo posebne 
pozornosti. V 6 (21 %) primerih pa razmišljalo, da bi obeleževanje dneva slovenske hrane vpeljali tudi 
pri njih (Slika 2).  
 
Slika 2: Obeleževanje dneva slovenske hrane v domovih (v deležu %) 
 

 
 
Čas obeleževanja je podoben načinu v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kar 15 (63 %) to izvedejo 
oziroma jih razmišlja, da bodo to izvedli pri zajtrku. Trije (13 %) jih obeleži oziroma jih bo izvedlo pri 
kosilu. Šest (25 %) jih je navedlo, da bodo to izvedli na še kakšen drugačen način, pri večini pri tem 
odgovoru to pomeni, da bodo obeležili dan pri vseh obrokih dneva. Za obeleževanju samo pri večerji 
se ni odločil nihče (Slika 3).  
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B) Obeleževanje dneva slovenske hrane

Na vprašanje ali imajo v zavodih navado, da obeležijo dan slovenske hrane po njihovih zmožnostih, 
smo prejeli 18 (62 %) pritrdilnih odgovorov. V 5 (17 %) primerih temu dnevu ne posvečajo posebne 
pozornosti. V 6 (21 %) primerih pa razmišljalo, da bi obeleževanje dneva slovenske hrane vpeljali 
tudi pri njih (Slika 2). 
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Čas obeleževanja je podoben načinu v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kar 15 (63 %) to izvedejo ozi-
roma jih razmišlja, da bodo to izvedli pri zajtrku. Trije (13 %) jih obeleži oziroma jih bo izvedlo pri 
kosilu. Šest (25 %) jih je navedlo, da bodo to izvedli na še kakšen drugačen način, pri večini pri tem 
odgovoru to pomeni, da bodo obeležili dan pri vseh obrokih dneva. Za obeleževanju samo pri večerji 
se ni odločil nihče (Slika 3). 

Slika 3:  Čas obeleževanje dneva slovenske hrane (v deležu %)
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Slika 3:  Čas obeleževanje dneva slovenske hrane (v deležu %) 
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C) Oskrba s hrano

Za javne zavode se je od 1. 4. 2016 povečala možnost, da se iz postopka javnega naročanja lahko iz-
loči več živil in se jih nabavi neposredno na kmetijah, v zadrugah ali pri živilskih podjetjih.  Naročnik 
lahko izloči enega ali več sklopov, vsakega v vrednosti do 80.000 EUR (brez DDV). Pri tem pa lahko 
vsi izločeni sklopi predstavljajo največ 20 % skupne vrednosti vsega blaga, ki se naroča. Domove smo 
vprašali, če ste pri njihovem naročanju hrane uspejo izkoristiti možnost neposredne nabave. Prosili 
smo jih, da so označili število kmetij, zadrug ali živilskih podjetij, ki jim dobavljajo hrano v okviru 
izločenih sklopov brez postopkov javnega naročanja. 

Na vprašanje je odgovorilo 28 domov. Štirje so odgovorili (14 %), da te možnosti ne uspejo izkoristiti. 
Ostali pa so bolj uspešni. Dva nabavljata (7 %) neposredno pri enem dobavitelju, 5 (18 %) pri dveh, 6 
(21 %) pri treh, kar 11 (39 %) pa jih neposredno nabavlja pri več kot 3 dobaviteljih (Slika 4).
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Slika 4: Število neposrednih dobaviteljev domov pri njihovi oskrbi s hrano (v deležu %)
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Delež lokalnih (slovenskih) živil pri javnem naročanju hrane v domovih znaša po tej anketi 15,6 %. 
Delež ekoloških živil pa 7,3 %.

Slika 5: Delež (%) med živili, ki jih domovi nabavijo neposredno, brez javnega naročila
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Slika 5: Delež (%) med živili, ki jih domovi nabavijo neposredno, brez javnega naročila 
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Pri projektu sodelujejo naslednje institucije:

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
- Ministrstvo za zdravje, 
- Čebelarska zveza Slovenije,
- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
- Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij,
- Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja,
- Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
- Gospodarsko interesno združenje mlekarstva.




