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VABILO K SODELOVANJU PRI OBELEŽITVI  

DNEVA SLOVENSKE HRANE IN TRADICIONALNEGA SLOVENSKEGA ZAJTRKA 
 

 

 

 
Spoštovana direktorica, spoštovani direktor      

 
letos že drugo leto zapored obeležujemo Dan slovenske hrane, ki bo potekal v petek, 15. 
novembra 2013. Z razglasitvijo Dneva slovenske hrane hrani iz lokalnega okolja dajemo 
pomemben pečat, zato bomo ta dan javnost osveščali o pomenu hrane iz lokalne bližine, 
uživanju le-te ter o zdravem načinu prehranjevanja. V sodelovanju z ostalimi partnerji v 
projektu bomo dan obeležili z različnimi aktivnostmi. Seveda pa bo najbolj viden dogodek 
dneva TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ki je nastal pred tremi leti. V projekt so vključeni 
vrtci in osnovne šole, z namenom, da pomen kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva, 
ohranjanja čistega okolja v povezavi s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja 
spoznajo že otroci. Prav tako želimo s projektom poudariti pomen in prednosti lokalno 
pridelanih živil, pomen kmetijske dejavnosti za gospodarstvo in okolje ter pomen čebelarstva 
za kmetijsko pridelavo.  
 
Zato nam dovolite, da vas ob tej priložnosti vljudno povabimo, da se Dnevu slovenske hrane 
pridružite tudi v vašem podjetju. Vabimo vas, da  znotraj vašega podjetja izpeljete aktivnosti, ki 
bi pripomogle k dvigu porabe izdelkov slovenskih proizvajalcev. Predvsem pa vas pozivamo, da 
na ta dan zaposlenim v okviru prehrane v vašem podjetju ponudite lokalno pridelano hrano 
slovenskih proizvajalcev. 
 
Naj bo tudi na vašem krožniku na ta dan samo lokalno pridelana hrana, hrana slovenskih 
proizvajalcev! S tem bomo vsi skupaj prispevali k ohranjanju delovnih mest, varovanju okolja, 
zmanjševanju revščine, zmanjšanju odvisnosti od zunanje trgovine in povečanju samooskrbe. 
 
Zato združimo moči pri ohranjanju delovnih mest in povečanju samooskrbe! 
 
S spoštovanjem,        
 

 
mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS 
 

 
 

dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP 


