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DAN SLOVESNKE HRANE IN TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2012 sprejela sklep, da vsak tretji petek v 
mesecu novembru razglasi za DAN SLOVENSKE HRANE. Letos, v petek, 16. 
novembra, ga tako obeležujemo že šesto leto.  Na ta dan bo potekal tudi 
projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (TSZ), v katerega se bo vključila 
tudi naša šola. 
 

 
 
Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in 
predelovalcem hrane ter spodbujanje lokalne samooskrbe s kakovostno hrano 
iz lokalnega okolja.  



Zakaj lokalno 
pridelana hrana?

sezonsko sadje in 
zelenjava

višja hranilna 
vrednost

več 
vitaminov 

bližina proizvodnje 

manj aditivov 
(konzervansov in 

barvil)

prepoznavnen 
bogat in 

tradicionalen okus

od šolske 
njive/vrta do 

krožnika

naročanje živil od 
lokalnih pridelovalcev/ 

predelovalcev 

krajše transportnih 
poti 

zmanjšanje sproščanja 
toplogrednih plinov

trajnostna raba površin, 
namenjenih pridelavi 

hrane

ohranjanje naravne 
in kulturne krajine

ohranjanje 
delovnih mest 
na podeželju

gojenje 
domačih in 
prilagojenih 

vrst

ohranjanje 
čistega okolja/ 

zdravih tal 
(manj nevarnih 
škropiv, gnojil, 

zmanjšano 
onesnaževanje)

gibanje za zdravje: 
"Gremo mi na 

njivo"

samooskrba s 
kakovostno, lokalno 

pridelano hrano 

izboljšana prehranska 
varnost prebivalstva

ekološka pridelava na 
šolskem vrtu/njivi

Letošnja vsebina dneva slovenske hrane se osredotoča na pomen zdravih tal in 
njihovo vlogo pri pridelavi kakovostne ter zdrave hrane. V ta namen se je ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano povezalo z Ministrstvom za okolje in prostor 
oziroma Slovenskim partnerstvom za tla, ki je bilo ustanovljeno 5. decembra 2017, ob 
svetovnem dnevu tal.  
 

 
 

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/tla/slovensko_partnerstvo_za_tla/


 

 

 

 

 

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal leta 2011 na pobudo Čebelarske zveze 
Slovenije.  
Glavni namen projekta je ozaveščanje mladih o: 

• pomenu zajtrkovanja in uživanja, lokalno pridelane, zdrave in uravnotežene 
hrane 

• pomenu kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in ohranjanja čistega 
okolja 

• postopkih pridelave in predelave hrane ter dejavnostih na kmetijskem 
področju. 

 
V projektu so posebej izpostavljene posamezne kmetijske panoge: prireja mleka, 
pridelava žit, čebelarstvo in sadjarstvo. Pomemben poudarek je tudi na splošnem 
ozaveščanju mladih o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom 
gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.  
 
Po priporočilih ministrstva je tradicionalni slovenski zajtrk sestavljen iz masla, mleka, 
medu, kruha in jabolka. Vsi izdelki so pridelani/predelani v Sloveniji. 
 
Učencem bomo zajtrk ponudili v času prve šolske ure. 
Dobavitelji živil za letošnji Tradicionalni zajtrk na naši šoli so: 

• eko maslo: Kele&Kele 

• eko mleko: Kmetija Kocjančič 

• Kočevski gozdni med: Združenje kočevski med 

• bio črn kruh: Zdrav obrok (B-forma) 

• jabolka: Zadruga Zakladi kočevske 

  
Na dan slovenske hrane bo za večino razredov organiziran tudi 

tehniški dan z različnimi dejavnostmi povezanimi s pridelavo ali 

predelavo živil, gozdne pedagogike, različne praktične in 

ustvarjalne delavnice in delavnice v okviru RTM Kočevska in 

Projekta človek ipd. 

V času GIBKA bomo s prodajo pečenega kostanja zbirali denar za 

šolski sklad. Med 2. in 5. šolsko uro pa bo v avli šole potekala 

degustacija namazov in zelenjave. Ob 10.00 bomo vsi skupaj 

zapeli pesem Čebelar. V času gibka pa lahko prisluhnete tudi 

pevskemu zboru Škratki in skupaj z njimi še enkrat zapojete pesem 

Čebelar. 


