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Zadeva: OKROŽNICA o jubilejnem Tradicionalnem slovenskem zajtrku 2020

Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj!

Z julijsko okrožnico smo napovedali dan slovenske hrane, ki ga bomo obeleževali 20. novembra
2020. Kot njegov osrednji dogodek smo z veseljem napovedali Tradicionalni slovenski zajtrk1, ki 
bi bil letos jubilejni, že deseti po vrsti. Vendar bo projekt zaradi zapletenih epidemioloških 
razmer in ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja virusne bolezni COVID-19 letos potekal
drugače kot v preteklih letih. Predlagamo, da 20. novembra pri pouku na daljavo ali v razredu 
del šolske ure, ali po vaši presoji kar celo, namenite dnevu slovenske hrane in pomenu rednega 
zajtrkovanja. Zajtrka, kot posebnega dodatnega oziroma samostojnega obroka za otroke, tudi 
če bi bili takrat v šoli, ne pripravljajte. Če boste imeli v vrtcih ali zavodih za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na ta dan organizirano varstvo, vas 
vabimo tudi, da podobno kot v osnovnih šolah, del dneva namenite obeleženju dneva slovenske 
hrane in poudarite pomen rednega zajtrkovanja.

Ker smo zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja virusne bolezni COVID-19 več doma,
predlagamo, da že pred dnevom slovenske hrane otroke in mladostnike še bolj spodbujate k 
rednemu zajtrkovanju in jih spodbudite naj si na ta dan kar sami, ali pa s pomočjo odraslih,
pripravijo zajtrk, ki bo vključeval živila, ki sestavljajo Tradicionalni slovenski zajtrk. To so kruh, 

                                                  
1 Partnerji projekta so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 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



maslo, med, mleko in jabolko. Čas, ko  več ostajamo doma lahko izkoristimo tudi kot priložnost, 
da izboljšamo prehranske navade tako pri otrocih in mladostnikih, kot pri sebi. Za boljšo
preskrbo z lokalno oziroma slovensko hrano dodajamo povezavo do zemljevida lokalnih kmetij:
https://www.nasasuperhrana.si/zemljevid-lokalni-ponudniki-hrane/.

Ob 10. obletnici Tradicionalnega slovenskega zajtrka pripravljamo dva kratka izobraževalna 
videa. Že ob tej priložnosti prosimo za njuno posredovanje otrokom in mladostnikom. Uporabili
ju boste lahko kot izhodišče za pogovor, ki ga boste namenili obeleževanju dneva slovenske 
hrane. Kot gradivo boste lahko uporabili tudi video predstavitev o čebelah, ki jo pripravlja 
Čebelarska zveza. Vse omenjene predstavitve bodo na voljo nekaj dni pred dnevom slovenske 
hrane in bodo objavljene na spletni strani https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-
slovenski-zajtrk/. Kot gradivo boste lahko uporabili še letošnji plakat, ki je prvič pripravljen tudi s 
prostorom za otroško risbo. Obe obliki, z ilustracijo in prostorom za otroško risbo, sta priloženi v 
prilogi te okrožnice.

Na prihajajoči Tradicionalni slovenski zajtrk smo želeli spomniti tudi z zgibanko Poštevanka je 
igra. Zgibanki, ki je sicer namenjena učenju poštevanke, smo dodali njegov letošnji slogan
»Zajtrk z medom – super dan« in slike panjskih končnic, ki so nastale leta 2011 v okviru 
natečaja ob njegovi prvi izvedbi. Upamo, da ste zgibanko prejeli na vseh osnovnih šolah in da 
smo z njo prijetno razveselili učence v vseh tretjih razredih.

Ko ostajamo doma, lahko več časa s pridom namenimo tudi branju. Z veseljem vam 
sporočamo, da so sodelujoči v projektu Kulturni bazar, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, pripravili 
izbor najboljših otroških in mladinskih knjig ter izbor strokovne literature na temo hrane in 
prehrane. Izbor dodajamo kot prilogo te okrožnice, dosegljiv pa je tudi na povezavi: 
https://www.nasasuperhrana.si/tradicionalni-slovenski-zajtrk/izbor-kakovostne-literature-na-
temo-prehrane/.

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

Lep pozdrav in ostanite zdravi.

            dr. Bojan Pahor
            generalni direktor in vodja 

                   medresorske delovne skupine TSZ
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