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Zadeva:   Pobuda za razširitev Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hrane

Z Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije so nam odstopili pobudo za razširitev 

Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hrane. Ta predlog je Vladi Republike podala 

Čebelarska zveza Slovenije 16. novembra 2022, tik pred lanskim Dnevom slovenske hrane in 

izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk. Skupaj z desetimi drugimi organizacijami ter 

društvi predlagajo1, da se Dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v 

novembru, razširi v Teden slovenske hrane. Njegov vrh naj bi dosegli na trenutno razglašeni 

Dan slovenske hrane, ko naj bi, po že ustaljenih smernicah, še naprej potekal Tradicionalni 

slovenski zajtrk. V svoji pobudi so tudi opredelili cilj, ki naj bi ga dosegli z novo razglašenim 

tednom. V tem tednu naj bi ne le v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ampak v vseh javnih 

zavodih po Sloveniji uživali lokalno pridelana živila oziroma jedi.

Pobudo smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano proučili ter jo podpiramo. 

Razumemo jo kot dragocen prispevek k spodbudi za večje zanimanje in odločanje za lokalno 

hrano oziroma hrano, ki so jo pridelali in pripravili na slovenskih kmetijah, v kmetijskih in 

živilskih podjetjih ter zadrugah. Razglasitev Tedna slovenske hrane obravnavamo kot načelno 

pobudo, s katero bi razširili aktivnosti vseh resorjev v vseh javnih zavodih. 

Pobudo vam pošiljamo z željo, da jo proučite, se do nje opredelite in razmislite, na

katerih področjih svojega dela in pristojnosti bi se lahko vključili z aktivnostmi pri 

obeleževanju predlaganega novega Tedna slovenske hrane. Ker se pobuda osredotoča 

predvsem na uživanje lokalne hrane v tem tednu v vseh javnih zavodih, k proučitvi možnosti

njene izvedbe in načina njenega praktičnega udejanjanja še posebej vabimo ministrstva in 

preko njihovih interesnih združenj tudi vse občine, ki so ustanovitelji javnih zavodov, ki imajo v 

svojih dejavnostih vključeno tudi nabavo, pripravo in razdeljevanje hrane.

                                                  
1 Pobudo so poleg Čebelarske zveze Slovenije podpisali še Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 

Zadružna zveza Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Zveza sadjarskih društev Slovenije, 

Sindikat kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije, Gibanje Oskrbimo Slovenijo - Štafeta semen, Gibanje 

Rajski vrt, Konzorcij evropsko zaščitenih živilskih pridelkov in izdelkov ter Ekoci - civilna iniciativa.
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano morebitnih dodatnih finančnih sredstev, ki 

bi bila potrebna pri dejavnostih razširitve Dneva slovenske hrane v Teden slovenske hrane, ne 

more zagotoviti. Kot resorno ministrstvo, odgovorno za izvedbo Tradicionalnega slovenskega 

zajtrka, pa bomo še naprej, po ustaljeni praksi, izvajali povračila stroškov za nakup živil za 

izvedbo Tradicionalnega slovenskega zajtrka v vrtcih, osnovnih šolah ter zavodih za vzgojo in

izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Vaš odziv na podano pobudo skupaj z vašimi predlogi za sodelovanje nam prosim posredujte 

najkasneje do 31. 1. 2023 na mail: gp.mkgp@gov.si in andrej.potocnik@gov.si. Za vprašanja in 

dodatna pojasnila se lahko obrnete na Andreja Potočnika, ki je dosegljiv na telefon 01/478 91 

31.

V skladu z vašimi prvimi odzivi in odgovori glede možnosti sodelovanja pri obeleževanju Tedna 

slovenske hrane bomo nadaljevali s potrebnimi aktivnostmi za pripravo odziva Vladi na poslano 

pobudo.

S spoštovanjem.

Pripravil: Irena Šinko

mag. Andrej Potočnik                          ministrica

podsekretar                 
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