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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (TSZ) V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH 2018
Dan izvedbe, živila za zajtrk, višino sredstev za povračilo stroškov, upravičence, pogoje in način uveljavljanja
povračila stroškov določa Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 (Uradni list RS št. xx/18).

Povzetek splošnih navodil
Tradicionalni slovenski zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki se letos obeležuje 16. novembra.
Če je zajtrk sestavljen iz petih živil, to je iz kruha, mleka, masla, medu in jabolka, ki so bila pridelana oziroma
predelana v Sloveniji, potem lahko upravičenci uveljavljajo možnost povračila stroškov za nakup živil.
Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetijstvo povračilo odobri, če je bil zajtrk sestavljen iz vseh
petih zgoraj naštetih živil slovenskega porekla, če z zajtrkom ni bila nadomeščena malica in če s
povračilom ne pride do financiranja iz več različnih virov hkrati.

Dokazila za slovensko poreklo živil
Upravičenec dokazuje poreklo živil z izjavo, da so bila živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji,
z ustreznimi certifikati ali s knjigovodskimi listinami.
Izjava, da so bila pridelana oziroma predelana v Sloveniji
Izjava je lahko dodana na dobavnici ali računu. Lahko je tudi samostojna listina oziroma dokument.
Certifikati
Certifikati za dokazovanje porekla so ustrezni, če jih je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in
certificiranje v Republiki Sloveniji. Dobavitelji jih priložijo ob dostavi živil.
Za dokazovavanje se upoštavajo certifikati o ekološki pridelavi, certifikati izbrana kakovost ali certifikati o
integrirani pridelavi
Zahteva o poreklu medu je izpolnjena tudi, če ga spremlja certifikat za Slovenski med, Kočevski gozdni med,
Kraški med ali Zlati panj.
Dokazovanje porekla s knjigovodskimi listinami – velja za živila, ki so nabavljena na kmetijah:
•

Porekla kruha in masla sta ustrezna, če sta nabavljena na kmetijah z dovoljenjem za dopolnilno
dejavnost za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov oziroma prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s
kmetij.
Ustrezno dokazilo je v teh primerih knjigovodska listina, npr. dobavnica ali račun, iz katere je
razvidno, da je živilo dostavila kmetija z dovoljenjem za dopolnilno dejavnost za predelavo
primarnih kmetijskih pridelkov oziroma prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij. To je
lahko razvidno že v samem imenu kmetije, ki je dobavila kruh oziroma maslo ali iz njenega žiga.

•

Poreklo ostalih treh živil, jabolk, medu ali mleka, ki so nabavljena na kmetijah se lahko dokaže s
števiko KMG_MID.
Vsaki kmetiji, ki se vpiše v register kmetijskih gospodarstev je dodeljena posebna številka, ki se imenuje
KMG_MID. To je enotna in neponovljiva 9-mestna identifikacijska številka kmetije, ki se začne s 100.
Kmetije se z njo identificirajo pri svojem poslovanju. Če je napisana na knjigovodski listini (npr.
dobavnici ali računu) pri nabavi jabolk, medu ali mleka, je njen zapis tudi ustrezno dokazilo, da
so ta živila slovenskega porekla.
Primer njenega ustreznega zapisa: KMG_MID 100123456

Povračilo stroškov
Način odmere in uveljavljanje sredstev za povračilo stroškov za nakup živil se z letošnjim letom spreminjata.
Pomembna novost je uvedba pavšalnega nadomestila s katerim se opušča upoštevanje in obračunavanje
stopnje davka na dodano vrednost (DDV) in njegovega morebitnega odbitnega deleža. Strokovni sodelavci,
ki so v času zajtrka skupaj z otroki oziroma učenci, do povračila stroškov z letošnjim letom niso več
upravičeni.
Pomembna sprememba je tudi način uveljavljanja sredstev za povračilo stroškov. Vsebina vloge je
poenostavljena. Po novem se ne pošilja po pošti, ampak se vloži v elektronski obliki.
Način odmere in višine sredstev za povračilo stroškov
Upravičencu se izplača pavšalno nadomestilo v višini 0,52 eura na otroka oziroma učenca. Za določitev
višine sredstev za povračilo stroškov se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco
udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2018.
Višina sredstev za povračilo stroškov se določi kot zmnožek pavšalnega nadomestila 0,52 eura in
števila vpisanih otrok oziroma učencev iz prejšnjega odstavka.
Način uveljavljanja sredstev za povračilo stroškov
Vloga za povračilo stroškov se vloži v elektronski obliki na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljevanju: agencija). Podpisana mora biti z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim
potrdilom upravičenca ali njegovega pooblaščenca. Agencija vzpostavi elektronsko izpolnjevanje prijavnega
obrazca in prilog na spletnem vstopnem mestu na naslovu http://e-kmetija.gov.si, prek katerega upravičenec
ali njegov pooblaščenec izvede prijavo v njen informacijski sistem.
Rok za vložitev vlog iz prejšnjega člena je od 3. do 20. decembra 2018. Agencija odloči o višini sredstev
za povračilo stroškov in do 28. februarja 2019 izda odločbe. Po izdaji odločb izvede izplačilo. Pred izdajo
odločb in izplačilom sredstev za povračilo stroškov izvaja administrativne kontrole. Pozove dva odstotka
upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za povračilo stroškov, da predložijo izjave, certifikate
ali knjigovodske listine s katerim se dokazuje, da so bila živila slovenskega porekla. V primeru podarjenih
živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini zadevnih živil.
Vsebina vloge za povračilo stroškov
Vloga za povračilo stroškov je elektronski obliki. Dostopna je na že zgoraj omenjenem spletnem naslovu
http://e-kmetija.gov.si. Sestavljajo jo prijavni obrazec z izjavami in podatki iz priloge, ki je sestavni del
Odredbe o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018.
V prijavnem obrazcu upravičenec oziroma vlagatelj navede svoje podatke: naziv, naslov, davčno število ter
ime in priimek odgovorne osebe. Upravičenci s svojim podpisom potrdijo resničnost izjav da:
1.
2.
3.

so 16. 11. 2018 izvedli zajtrk v skladu z Odredbo o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2018 (Uradni list
RS, št. xx/18);
so živila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, kar dokazujejo z izjavami pridelovalcev, predelovalcev oziroma
dobaviteljev ali s certifikati ali knjigovodskimi listinami;
z zajtrkom niso nadomestili malice oziroma da stroški, ki jih uveljavljajo s tem zahtevkom, ne bodo hkrati
financirani iz več različnih virov;
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4.
5.

so se morebitna neporabljena živila porabila za prehrano otrok in učencev v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
bodo omogočili, da je pristojnim organom na njihovo zahtevo na voljo podporna dokumentacija, in jim dovolili, da
izvedejo vse potrebne preglede, zlasti pregled dokumentacije.

S podpisom soglaša, da agencija preveri podatke iz te izjave. Podatke, ki jih ne more preveriti iz uradnih
evidenc, bo na zahtevo predložil sam.
Upravičenec vnese še podatke oziroma poročilo o porabljeni količini (v kg ali l) kruha, masla, medu, mleka in
jabolk. Če je izvedba zajtrka objavljena na spletni strani upravičenca, vpiše povezavo za dostop do objave
tega dogodka ali novice. Obvezno doda še fotografijo izvedbe zajtrka, ki je posneta v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Vrednotenje projekta
Pooblaščeni evalvator za vrednotenje izvajanja projekta Tradicionalni slovenski zajtrk je Nacionalni inštitut za
javno zdravje. Vrednotenje se izvede vsako drugo leto prek spletne ankete kot notranje naknadno
ovrednotenje procesov, izdelkov in v omejenem obsegu tudi širših vplivov. Z vrednotenjem projekta se
ugotavlja njegova učinkovitost, uspešnost in doseganje želenih učinkov.
Zadnje vrednotenje je bilo izvedeno za projekt Tradicionalni slovenski zajtrk 2017. Za letošnje leto 2018
vrednotenje zato ni predvideno. Povezava do zadnjega vrednotenja je naveden spodaj v poglavju 6.
PODPORNA GRADIVA.
Primere dobrih praks, vključno s fotografijami, lahko tudi z načrtom, iz katerega so razvidne
aktivnosti in cilji (PRILOGE-Tabela 1), lahko posredujete e-naslov: tradicionalni-zajtrk.mkgp@gov.si.
Najbolj inovativne in zanimive aktivnosti bodo objavljene na spletni strani projekta, s čimer bodo vidne in
dostopne tudi drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom drugi zainteresirani javnosti.

***************************************************
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