PLAKAT »ŠOLSKA SHEMA« Leto 2017/18
Nosilci ukrepa:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
Ministrstvom za zdravje,
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije
Izvajalec ukrepa:
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
»Šolska shema« Evropske unije

Naša osnovna šola sodeluje v »šolski shemi« Evropske unije s finančno podporo
Evropske unije.

ŠOLSKA SHEMA
Šolska shema je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in
zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah. Učencem brezplačno
razdeljujemo dodaten obrok sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov. Izobražujemo
jih o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, lokalnem kmetovanju in
preprečevanju zavržkov hrane.

Namen sheme je povečati nizko porabo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri
otrocih, zmanjšati število otrok s prekomerno telesno težo, zmanjšati tveganja za nastanek
bolezni sodobnega časa in izboljšati prehranske navade otrok.
Trajanje projekta: šolsko leto 2017/18
Nosilec projekta in sodelujoči: Nataša Lučovnik, sodelujoči vsi razredi

Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto posebej prijavi v shemo, kjer ji Agencija
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) dodeli oziroma odobri
predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov
nabave sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, in sicer izključno za učence od 1. do
9. razreda, ki so vpisani v šolskem letu.
Na naši šoli smo v ta projekt vključeni že več let!

KDAJ IN KJE BOMO DELILI SADJE, ZELENJAVO TER MLEKO IN MLEČNE IZDELKE?
Vsi učenci imajo živila na razpolago ob torkih od 7.30 do 8.15 v jedilnici šole. Občasno so ta
živila kot dodatek obrokom, kar je označeno na jedilniku.

KATERE VRSTE SADJA, ZELENJAVE TER MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV BOMO
PONUDILI UČENCEM?
Tudi v prihodnje se bomo držali zlatega pravila, da naj bo pot od pridelovalca do potrošnika
čim krajša.
Priporoča se uživanje iz lokalnega okolja, zaradi optimalne dozorelosti in višje biološke
vrednosti. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava iz lokalnih
virov imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Taka živila pa so lahko tudi
prepoznavna po bolj bogatem okusu in aromi. Naš cilj bo tudi, da bodo sadje, zelenjava ter
mleko in mlečni izdelki pridelana na ekološki način. Naše okolje je najbolj bogato z jabolki, v
prvi vrsti bo na jedilniku največ jabolk, ostale sorte sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih
izdelkov bomo izbirali glede na ponudbo pridelovalcev.
Novosti o »šolski shemi« lahko še naprej spremljate tudi na spletni povezavi:
http://www.arsktrp.gov.si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska_shema/

Nosilka projekta: Nataša Lučovnik

