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Datum: 20. oktobra 2014  
Številka: 330-42/2011-54 
 
 
Koordinatorjem za TSZ 
Vodjem KGZS-zavodov 
 
 
Zadeva: Tradicionalni slovenski zajtrk bo v petek, 21. novembra 2014 
 
Namen 
Ozaveščamo vse o pomenu in prednostih domače pridelave in predelave, pomenu 
zajtrka v prehranjevalnih navadah, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri 
vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo in zavržki hrane. 
  
Navezovanju neposrednih stikov med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in lokalnimi 
pridelovalci in predelovalci za morebitno nadaljnje sodelovanje pri dobavi živil ali 
drugih aktivnostih, kot tudi povezovanju z ostalimi lokalnimi deležniki. 
 
Spremljevalne aktivnosti – predlogi: 

o naravoslovni dan na temo zdrave prehrane, kmetijstva ipd., 
o obisk in ogled kmetije, čebelarja, sadovnjaka, mlina, pekarne, 

mlekarne ipd., 
o predavanja povabljenih gostov in strokovnjakov oziroma pogovor z 

njimi o zdravem prehranjevanju, kmetijstvu ipd. 
o izvedba natečaja, kviza ipd. na teme projekta, 
o priprava delavnic na temo priprave jedi, izdelava pogrinjkov ipd., 
o izdelava plakatov, panojev, risb ipd. na teme projekta, 
o kulturni/družabni program na temo projekta, 
o izvedba oziroma ogled igrice na temo projekta, 
o opremljanje jedilnic, igralnic, učilnic in drugih prostorov na temo 

projekta, 
o obisk šolske ali vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharjem, 
o različne športne aktivnosti, 
o povezovanje vsebine s Shemo šolskega sadja, programom Eko šole s 

konceptom Zdrave šole in drugimi podobnimi projekti 
o in vse, kar si ustvarjalno zamislite v luči tradicionalnega, slovenskega, 

zajtrka in kmetijstva, zdravega načina prehranjevanja,… 

Gospodinjska ul. 6, 1000 Ljubljana 

tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50 
E-pošta: kgzs@kgzs.si   

 www.kgzs.si 
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Potek nabave in financiranje živil za TSZ 
Živila za ta dan bo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje financiralo. V ta namen je 
objavljena Odredba v kateri je naveden znesek za posameznega otroka in tabekla po 
kateri javni zavodi vložijo zahtevek: 
Odredbi o izvedbi tradicionalnega slovenskega zajtrka v letu 2014 (Uradni list RS, št. 
62/2014). 
 
Znesek je preračunan na prehranske normative po okvirnih priporočenih cenah. Za 
posameznega otroka tako znaša financirani zajtrk (preračun na prehranski normativ) 
0,43 evra (brez DDV), v skupno število obrokov so všteti tudi učitelji in vzgojitelji, saj 
vzgoje in zajtrkovalnih navad ni mogoče izpeljati, če zajtrk uživajo samo otroci. Če je 
obrok dražji od zneska iz Odredbe, razliko ne krije MKGP. 
 
Tako so okvirne priporočene  cene za ponudnike – kmetije/proizvajalce 
sledeče:  
cene posameznih živil (brez DDV) 
Mleko 0,60 evro/liter 
Jabolka 0,70 evro/kg 
Kruh 1 evro/kg 
Maslo 6,0 evro/kg 
Med 8,27 evro/kg 
 
 
OŠ ali vrtec mora vložiti zahtevek (po odredbi) na Agencijo. Rok za 
vlaganje zahtevkov za vračilo sredstev bo zelo kratek, in sicer od 21. 
novembra do 28. novembra 2014.  
Posodobljena bo spletna stran http://tradicionalni-zajtrk.si/.  
 
 
 
Vloga JSKS 
V lokalnih medijih nagovorite vse kmetije, da aktivno pristopijo k ponudbi svojih 
pridelkov oz. proizvodov do šol in vrtcev, da se na dan zajtrka, 21. novembra 2014 
tudi sami aktivno vključijo v dogajanja v šolah in vrtcih. 
 
Še posebej jih nagovorite, da se umestijo v zavihek »za javne zavode« na spletni 
strani »Kupujmo domače«, ker bodo šole iskale pridelovalce po tej bazi, saj je na 
vseh regijskih konferencah predstavljena kot baza za njih in bo seznam, ki ga 
ažurirate tudi prilepljen v bazo za obdobje TSZ.  
 
Vsi kmetijski svetovalci sodelujejo pri aktivnostih v vrtcih in šolah, posebno še, če 
javni zavod sam izkaže interes.  
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Vsi svetovalci tudi pripomorejo povezati javne zavode z dobavitelji v primeru, če javni 
zavod sam ne najde lokalnega dobavitelja.  
 
Na dan same izvedbe TSZ in dneva slovenske hrane se v čim večjem številu aktivno 
udeležite aktivnosti v šolah in vrtcih, sooblikujte dogodek in vnesite čim več pozitivnih 
kmetijskih vsebin in sporočil otrokom. 
 
Koordinatorji za kratke verige 
V letošnjem letu bodo vsi pridelovalci objavljeni na spletni strani KGZS v znaku za 
TSZ in neposredno »linkani« na spletno stran MKGP – TSZ. 
 
Tako vas naprošamo, da naredite sledeče: 
V priponki so tri datoteke: 

1. Seznam kmetij, ki so podali izjavo za javno objavljanje 
2. Skupni seznam ponudnikov 
3. Prazen obrazec - Izjava, za javno objavo 

 
V priponki vam pošiljamo seznam dobaviteljev in seznam tistih, od katerih imamo  
izjave, da jih smemo objaviti na spletni strani. Prilagamo vam obrazec, ki ga mora 
podpisati vsak, ki želi biti kot ponudnik na spletni strani. Namreč do sedaj niso bili 
javno objavljeni, ker gre za fizične osebe in varstvo osebnih podatkov. 
Prosim, če vse, ki niso na seznamu, da so že dali izjavo, pozovete, da jo izpolnijo, in 
ko je izjava fizično pri vas, ga umestite na seznam. 
Koordinator na posameznem KGZ pošlje en končni seznam ponudnikov, vse izjave 
pašljite kot scan ali po pošti. 
V seznam ponudnikov (2) vpišite tudi ažuriran kontakt. 
K ponudnikom so lahko umeščene tudi registrirane kmetije za peko kruha. 
 
Ažuriran seznam vseh ponudnikov s kontakti (za katerimi so zadaj izjave), 
prosim pošljite do torka, 4. novembra 2014 gabrijela.salobir@kgzs.si 
 
Svetovalci se čim intenzivneje vključijo v aktivnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 
Lepo vas pozdravljamo! 
 
 
Pripravila: 
Gabrijela Salobir 

Anton Jagodic, 
Vodja sektorja za kmetijstvo in gozdarstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


