Predstavitev šolske sheme EU
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.
Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito
izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018
do šolskega leta 2022/2023. Strategijo je pripravila medresorska delovna skupina na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejel pa jo je minister, pristojen za
kmetijstvo, v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje in ministrico, pristojno za
zdravje.

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja
in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske
sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz.
mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.
Ostali
elementi
šolske
sheme
so spremljevalni
izobraževalni
ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj
Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in
mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati
prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojnoizobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen.
Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže
in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni
sodobnega časa.

Izvajanje šolske sheme v Sloveniji
Ciljna skupina so učenci v osnovni šoli in otroci ter mladostniki v zavodih za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami.
Upravičeni proizvodi:
šolsko sadje in zelenjava: prednost imata sveže sadje in zelenjave, dodatno v
manjšini je lahko predelano (suho sadje ter kislo zelje in kisla repa);

šolsko mleko: prednost imata pitno mleko in mleko brez laktoze, dodatno v
manjšini so lahko mlečni izdelki (jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec, skuta), vsi
brez dodatkov, kot je sladkor, sadje, arome, maščobe, sol, začimbe, ojačevalci
okusa.

Več na spletni strani:
http://www.arsktrp.gov.si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/solska
_shema/

