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Zadeva:  Tradicionalni slovenski zajtrk 

 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji, 

 

v prilogi vam pošiljamo dopis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  z informacijami 

o izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Trenutne epidemiološke razmere, ki jih povzroča 

Covid-19, so negotove in zaostrene, zato bi bilo projekt v obliki, ki smo je vajeni, težko ali celo 

nemogoče izvesti.  Obenem pa ste vrtci in šole projekt tako dobro sprejeli, da nepretrgoma 

poteka že deset let. Na to kažejo tudi vaša številna vprašanja, ali bo projekt tudi letos možno 

izvesti. Zato smo se odločili, da vam ponudimo izvedbo projekta  v prilagojeni, čeprav nekoliko 

okrnjeni obliki in na ta način obeležimo njegovo okroglo obletnico.  

 

Podrobnejše informacije o letošnjem Tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki bo potekal v petek, 

20. 11. 2020, se nahajajo v priloženem dopisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. Priložen je tudi izbor literature na temo hrane in prehrane ter plakat v elektronski 

obliki, ki je oblikovan v dveh različicah. V prvi različici je plakat popolnoma izpolnjen, v drugi pa 

je prostor za otroško risbo.  

 

Čas, ko so otroci doma in se izobražujejo na daljavo, odpira nove možnosti za osveščanje o 

pomenu zajtrka in zdrave prehrane tudi v boju proti novemu koronavirusu. Stroka namreč 

opozarja, da je zelo pomembno  redno začeti dan z zajtrkom, ki telo oskrbi s potrebno energijo 

in hranilnimi snovmi. Zajtrkovanje pozitivno vpliva tudi na učenje, saj se izboljša reševanje 

kompleksnih nalog, logično sklepanje in aritmetika, reševanje problemov, pozornost ter spomin. 

Več informacij in priporočil v zvezi z zdravim prehranjevanjem, ki so vam lahko v pomoč pri 

izvedbi projekta, lahko najdete na spletnih straneh NIJZ: https://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-

hrane-2020. 

 

Naj se vam ob tej priložnosti tudi zahvalimo za vaš trud. 

 

S spoštovanjem, 

 

       Anton Baloh 

    generalni direktor 

 Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

VRTCEM 

OSNOVNIM ŠOLAM  

OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 
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