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POVZETEK  
 
»Shema šolskega sadja in zelenjave je ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju 

sadja in zelenjave. Namen tega projekta je spodbuditi porabo sadja in zelenjave, izboljšati 
prehranjevalne navade otrok in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in 
debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nalezljivih bolezni 
današnjega časa.«* 

Na naši šoli se shema šolskega sadja izvaja že sedmo leto, torej od leta 2009.  
V raziskovalni nalogi med drugim predstavljamo primerjavo razdeljevanja sadja skozi 

več let, finančno poročilo o porabi dodeljenih sredstev za nakup sadja in izvedene zahtevane 
izobraževalne ter promocijske dejavnosti. 

S pomočjo intervjuja smo od izvajalke ukrepa ge. Damjane Kaplja izvedele veliko 
zanimivih podatkov o izvajanju SŠSZ. Ga. Marina Kejžar, računovodkinja, pa nam je 
predstavila finančno plat sheme.  Analizirale smo tudi hranilno in energijsko vrednost sadja. 

Na spletni strani  http://www.shemasolskegasadja.si/  pa smo našle kar nekaj 
zanimivih informacij, ki smo jih pripisale v našo nalogo. 
_________________  

*Citat iz Navodil osnovnim šolam za izvajanje ukrepa 
 
 

 

Slika 1: logotip sheme šolskega sadja in zelenjave   

http://www.shemasolskegasadja.si/
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ZAHVALE 
 
Rade bi se zahvalile naši mentorici ge. Damjani Kaplja, ker nam je omogočila vpogled 

v zbirko zapisov in slikovnega gradiva izvajanja sheme sadja na naši šoli za vseh sedem let in 
za nas organizirala srečanje z ga. Marino Kejžar, računovodkinjo, ki nam je pojasnila finančno 
plat ukrepa.  

V letošnjem letu smo v okviru raziskovanja sheme sodelovale tako pri razdelitvah in 
degustacijah sadja, kot tudi pri promocijskih in izobraževalnih aktivnostih, kar nam je tudi 
omogočila naša mentorica. 

Hvala tudi učiteljem, drugim zaposlenim,  sošolcem in drugim učencem, ki so nam pri 
teh aktivnostih pomagali. 

 
 

 
Slika 2: stenska slika 
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1. UVOD 
 
Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je uživanje sadja in zelenjave 

med prebivalci pogosto prenizek za varovanje in krepitev zdravja.  
 Za izboljšanje  tega stanja so se spomladi leta 2009 v Evropski uniji odločili za ukrep 
»Evropski sistem razdeljevanja sadja v šolah« (v kasnejšem besedilu –shema sadja ali SŠS) in 
ga tudi finančno podprla. 
 Naša šola se je v shemo sadja vključila že prvo leto in sadje deli že sedmo leto. V tem 
času smo učenci pojedli veliko okusnega sadja in sodelovali v različnih dejavnostih za 
promocijo uživanja sadja in tudi zelenjave. 

 

 
Slika 3: del dopisa 
 
 
Hipoteze za našo nalogo so bile:  
 
a) da denar za nakup sadja šola dobi v naprej, 
b) da je enostavno kupiti toliko sadja, kot ga pojemo učenci, 
c) da smemo deliti vse vrste sadja 
d) da so bile delitve vsako leto drugačne in da jih je bilo različno število, 
e) da je bilo izvedeno veliko spremljevalnih aktivnosti, 
f) da s promocijskimi dejavnostmi spodbujamo učence, starše in širšo javnost k 

uživanju sadja in zelenjave, ker to dobro za naše zdravje. 
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2.  TEORETIČNI DEL 
 

2. 1. SHEMA ŠOLSKEGA SADJA 
 
»Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku 

vsakega posameznika. Znano je, da prebivalci Slovenije v dnevni prehrani ne zaužijemo 
priporočenih vrednosti sadja in zelenjave, kar pogosto vpliva kot dodaten dejavnik pri pojavu 
številnih kroničnih obolenj in prezgodnje smrti. 

Tako sadje kot zelenjava v svoji sestavi vključujeta visok delež vode, prehranske 
vlaknine in drugih zaščitnih snovi (vitamini in minerali), ki pomembno vplivajo na zdravje. V 
prehrani sta zaželena sadje in zelenjava pridelana pri lokalnih pridelovalcih, ki prideluje 
hrano na naravi, človeku in okolju prijazne načine. Študije namreč kažejo, da lokalno 
pridelano sadje in zelenjava vsebuje večje količine hranljivih snovi v primerjavi z živili, ki so 
bila skladiščena in transportirana daljši čas. Pri teh živilih se namreč bistveno zmanjša 
njihova hranilna, biološka vrednost ter kakovost.  

 
Shema šolskega sadja (SŠS) je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v 

sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je spodbuditi trend porabe sadja in zelenjave 
in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki prav 
tako povečuje tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa. 

 
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi 

lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja pri porabi sadja in zelenjave. V 
ta namen  Evropska unija državam članicam namenja določeno finančno pomoč za 
brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer daje še poseben 
poudarek pomenu spremljevalnim izobraževalnim in promocijskim aktivnostim. 

 
Navodila so oblikovana na osnovi Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo 

(Uradni list RS, št. 65/2009, sprememba 54/2010), poudarjene pa so predvsem 
pomembnejše obveznosti šole in spremembe glede na prvo obdobje izvajanja.  

Zainteresirana osnovna šola se za vsako šolsko leto posebej prijavi v SŠS, kjer ji 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) dodeli oziroma odobri predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto.« (pridobljeno iz 

pisnih navodil šolam, ki izvajajo SŠSZ)  
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2. 2. RAZDELJEVANJE SVEŽEGA SADJA IN ZELENJAVE 
 
Razdeljevati se sme  le vrste SVEŽEGA sadja in zelenjave, ki so naštete v tabeli: 
 

jabolka melone paradižnik 

hruške lubenice zelje (presno) 

marelice jagode kolerabica 

češnje in višnje ameriške borovnice korenje 

breskve in nektarine rdeči in črni ribez kumare 

slive maline paprika 

kaki grozdje rdeča redkvica 

fige orehi (suhi)  

kivi lešniki (suhi)  

mandarine   

(izpisek iz uredbe za šolsko leto 2010/2011) 

 
Razdeljevanje 
 
Šola mora razdeljevati sadje in zelenjavo kot dodatni obrok poleg redne prehrane v 

dogovorjenem ritmu (npr. enkrat tedensko).  
EU je na učenca namenila po 6 € letno.  
 
Plakat 
Sodelujoča šola mora imeti ob glavnem vhodu izobešen plakat, ki vse obiskovalce 

obvešča, da sodeluje v shemi šolskega sadja. Plakat mora biti izdelan po naslednjih navodilih: 
 

 
                                                    Slika 4: primer plakata 
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Spremljevalne izobraževalne in promocijske aktivnosti 
 
Za uveljavljanje finančne pomoči iz SŠS mora šola izvajati različne spremljevalne 

dejavnosti za vse učence, delavce šole in starše, ki jih mora hraniti še 5 let. V izobraževalne 
dejavnosti naj šola vključi tudi lokalne pridelovalce. 

 
Izplačilo podpore 
 
Šola je upravičena do povrnitve stroškov nabave svežega sadja in zelenjave, in sicer 

tistih vrst, ki so navedene v tabeli. Povrnitev stroškov je omejena do skupne vrednosti 

pomoči na šolo, ki je določena v odločbi o odobritvi šole (število učencev x 6 €). 

 
Primer za obdobje 2010-2011: 

Obdobje razdeljevanja  

svežega sadja in zelenjave: 

Rok za vložitev zahtevka: 

od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010 do 31. 3. 2011 

od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 do 30. 6. 2011 

od 1. 4. 2011 do 24. 6. 2011 do 1. 7. 2011 

 

V obrazcu za zahtevek  je potrebno vedno izpolniti vse rubrike. 
 

 
                                Slika 5: zahtevek 
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Šola mora ločeno voditi podatke o dobavljenih in porabljenih količinah sadja za SŠS in 

plačanih računih. 
 
 
Kontrola in sankcije 
 
Na šoli kontrolorji agencije izvajajo kontrolni pregled na kraju samem. 

Pregledajo: 
 -dobavnice, račune, plačila, 
 -delitev samo upravičenih vrst sadja, 
 -delitve izven redne prehrane in sicer samo učencem, 
 -izvedbe spremljevalnih aktivnosti, 
 -ustreznost izobešenega plakata. 
Če kontrolor ugotovi nepravilnosti, Agenciji predlaga da šoli izreče ustrezne sankcije. 
 
 Dobavitelji sadja in zelenjave 
 
 Šola izbere dobavitelja izven javnega razpisa, ki bo zagotovil sezonsko po možnosti 
lokalno pridelano sadje. Po možnosti naj bi bilo ekološko pridelano. 
 

Prijavni postopek 
  
 Šola mora vsako leto do 1. decembra oddati vlogo za odobritev za pomoč za dobavo 
sadja za naslednje šolsko leto. Odločbo o odobritvi pa prejme do 31. 10. tekočega leta. 
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3. EKSPERIMENTALNI DEL 
 

3.1. INTERVJU Z GO. DAMJANO KAPLJA 
 
Na naši šoli je za izvajanje sheme šolskega sadja odgovorna ga. Damjana Kaplja. Ker 

smo bile prepričane, da o shemi ve vse od A do Ž, smo jo prosile, če jo lahko povprašamo o 
ukrepu EU. 

 
Uvod: predstavitev ga. Damjane Kaplja (osebna predstavitev, izobrazba, delo, ki ga 

opravlja) 
Odg.: Sem Damjana Kaplja, doma iz Železnikov, zaposlena na OŠ Železniki od 1998. 

Prej sem trinajst let poučevala na šoli v Škofji Loki, ki se sedaj imenuje OŠ Škofja Loka Mesto. 
Po poklicu sem predmetna učiteljica biologije in gospodinjstva. Na šoli poučujem 
gospodinjstvo v 6. razredu, biologijo v 9. razredu, izbirna predmeta sodobna priprava hrane 
in vezenje in sem vodja šolske prehrane. Zaradi zmanjšanega obsega dela že drugo leto 
poučujem tudi v oddelku podaljšanega bivanja. Poleg mnogih drugih zadolžitev izvajam tudi 
shemo šolskega sadja. 

 
Prav to nas pa najbolj zanima. Kako in kdaj se je to pravzaprav začelo? 
 
Začetek tega je pravzaprav tale članek v Gorenjskem glasu iz leta 2009. 
  

 
Slika 6: članek v časopisu 
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Takrat sem prvič zasledila objavo o delitvah sadja. Mislila sem si, da bi bilo to nekaj 
dobrega za naše učence. Konec avgusta sem o tem povprašala ravnatelja g. Franca Ranta, ki 
je bil nad tem tudi takoj navdušen. V septembru smo se prijavili in novembra dobili odločbo 
o odobritvi sredstev. Tisto leto smo bili ena od petih šol na Gorenjskem in ena od 277 v 
Sloveniji. Z razdeljevanjem smo začeli v decembru. Od dovoljenega svežega sadja so bila 
takrat na voljo le jabolka in hruške. V maju pa smo učence razveselili z jagodami in češnjami. 

 
Kako pa je v začetku pravzaprav potekalo vse dogovarjanje okrog sheme sadja? 
 
Res je bilo treba urediti kar precej organizacijskih zadev. Iz Agencije za kmetijske trge 

in razvoj podeželja smo dobili natančna navodila za izvajanje.   
Ker v lokalnem okolju ni bilo pridelovalcev smo za dobavitelja sadja izbrali Kmetijo 

Ferlinc iz Pesnice, ki nas je nato celih pet let zalagala z različnim svežim sadjem.  
Zadnji dve leti pa sadje naročam v prodajalni Loške zadruge na Češnjici. Ga. Mojca 

Benedičič se je za nas potrudila poiskati zanesljive ponudnike. Vsa jabolka, hruške in 
jabolčne krhlje smo tako dobili iz Sadovnjaka Resje pri Podvinu. 

Za izdelavo plakata sem poprosila go. Marijo Gasser, ki je vodila likovno -literarni 
krožek. 

 
                           Slika 7: plakat iz leta 2009 



Shema šolskega sadja polni naše želodčke 

 

14 
 

Dogovorili smo se, da bomo učencem sadje razdeljevali ob četrtkih. Poiskali smo 
»prevoznike« sadja na podružnične šole Davča, Dražgoše in Sorica. To so bile učiteljice 
angleščine, čipkarske šole, učiteljice, ki so iz tega kraja doma in tudi učiteljice, ki  sicer učijo 
na podružnici. Z iskanjem prevoznikov so bile kar težave, ker so se stalno dogajale 
spremembe. Na podružnicah so zaradi tega sadje delili šele ob petkih. 

 V Železnike in Selca nam je sadje dostavil dobavitelj.  
Učenci 1. do 5. razreda so si v svojih učilnicah za razdelitve uredili SADNE KOTIČKE. 
 

 
         Slika 8: sadni kotiček 
 
 
Za razdelitve sadja za 6. do 9. razred pa nam je hišnik Herman iz odslužene šolske 

klopi naredil stojnico, ki jo uporabljamo še danes. Postavili smo jo v avlo, kjer je bilo ob 
četrtkih v tretjem odmoru na voljo sadje. Drobno sadje (jagode, češnje, kivi, mandarine, 
slive, grozdje) pa smo tudi na predmetni stopnji delili kar poleg malice.   

 

 
              Slika 9: stojnica (fotografiral učenec) 
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Baje ste vsako leto morali narediti natančen načrt poteka SŠS in izpeljati 

anketiranja? 
 
Tako je. Načrt mora vsebovati podatke o številu delitev, času in kraju delitev, 

predvideno porabo odobrenih sredstev, načrtovanih anket, načrtovanih promocijskih in 
izobraževanih dejavnosti, o izdelavi plakata, o izbiri dobavitelja, o delu kuharic, o 
računovodskih  … O vsem se mora voditi knjigovodsko dokumentacijo.  

Vsako leto ob začetku in ob koncu delitev izvedemo anketo v treh oddelkih učencev 
(4.a, 6.a, 8.a). Zadnje čase je v spletni obliki, tako da za izvedbo poprosim učiteljico go. 
Alenko Bertoncelj. Na izobraževanjih učiteljev so nam zaposlena z Inštituta za varovanje 
zdravja predstavili analize izvedenih anket (sedaj Nacionalni inštitut za javno zdravje).  

Ob koncu razdelitev moramo zadolženi za SŠS še izpolniti evalvacijski vprašalnik za 
vrednotenje sheme. Ker je precej obširen, za izpolnjevanje porabim veliko časa. 

 
Slika 10: »arhiv« za prvih pet let SŠSZ 
 
Ali je na šoli še kdo zadolžen za shemo? 
 
Pravzaprav smo vsi zaposleni nekako vključeni v to (delitve, prevozi, promocije, 

dežurstva, …). Prav vsem sem zelo hvaležna za sodelovanje in pomoč. 
Največjo pomoč pa mi pri samem vodenju nudi računovodkinja ga. Marina Kejžar, ki 

opravi v so finančno plat sheme. Z njo sem se dogovorila, da vam bo sama predstavila njeno 
delo in z vami pripravila Zahtevek za drugo razdeljevalno obdobje. 
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Kako je bilo pa s številom razdelitev sadja skozi leta? 
 
Število delitev iz leta v leto je bilo različno. To boste lahko razbrale iz mojih zapisov za 

pretekla leta. Sprva je bila zahteva, da jih je 20 letno. Večinoma jih je bilo več kot toliko. 
Število je pač odvisno od tega, kdaj smo začeli deliti in katere sadeže smo delili. Cena in 
količina le teh je zelo različna. Če smo skozi leto imeli veliko delitev, je potem za delitve 
jagod in češenj ostalo malo denarja. Prav zato smo vsako leto z delitvami začasno prenehali v 
februarju ali marcu, da smo v maju lahko delili tako priljubljene jagode.  

Sicer pa vam predlagam, da število delitev in vrste sadežev raziščete po mojih 
zapiskih in naredite primerjavo. 

 
Seveda bomo. 
 
V moji zbirki fotografij je tudi kar nekaj posnetkov z delitev in degustacij. Poglejte. 

 

 
      Slika 11: delitev jabolk na stojnici (2009) 

 

 
      Slika 12: delitev jabolk v 2. razredu 
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        Slika 13: prvošolci hrustajo jabolka 
 

 
        Slika 14: učenci se pogovarjajo o sadju 

 
Vemo, da južnega sadja ne smete deliti iz sheme. Zakaj pa nikoli nismo dobili malin, 

marelic in podobnega? 
 
Žal večina teh sadežev dozoreva takrat, ko imamo mi počitnice. Zamrznjenih ali 

drugače predelanih pa ne smemo deliti. Take lahko vključimo le v kako promocijo, kot na 
primer priprava jedi (panakota (it. panna cotta) z gozdnimi sadeži). 

Nekaterih pa ne delimo, zaradi težav z rezanjem (npr. lubenice). Smo vendar zelo 
številčna šola, kuharice poleg obilice rednega dela nebi zmogle narezati toliko kosov. 
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Kaj pa zelenjava? 
 
Zelenjava pri učencih ni priljubljena. Nismo je vajeni uživati v sveži obliki. V solatah, 

juhah in enolončnicah jo je enostavneje ponuditi. Enkrat smo iz sheme delili narezan 
korenček. Učenci ga niste marali. Sklenili smo, da bomo vztrajali pri sadju. 

 
V vseh letih delitev ste najbrž doživeli tako dobre kot tudi slabe izkušnje. Katere so 

tiste, ki bi jih želeli posebej izpostaviti? 
 
Po naravi sem taka, da se me slabe oz. negativne stvari bolj dotaknejo, me 

prizadenejo, pa vendar sem v vseh teh letih izvajanja sheme doživela veliko lepega. Veselje 
vas je gledati, kako z užitkom grizete sadeže, ki vam jih ponujamo, kako spoštljivo segate po 
dodatni porciji okusnega sadja. Vesela sem, ko pohvalite izbor sadja.  

Na degustacijah kakijev je bilo veliko smeha zaradi tistih, ki so ga prvič v življenju 
poskusili. Njihovi nezaupljivi obrazi so se razpotegnili v zadovoljen nasmeh. Kakiji so bili res 
okusni. 

Dobavitelji sadja so nam večkrat šli zelo »na roko« glede časa dostave. Dovažali so 
nam sadeže v pravi zrelosti, da so vam še bolj šli v slast. 

Učenci radi pomagate pri delitvah, degustacijah, pri izdelavi promocijskih plakatov,… 
 
V vseh teh letih je bilo tudi kar nekaj  težav, ki so mi ostali v spominu. Včasih je bilo 

težko priklicati dobavitelja, da sem sploh lahko naročila. Zaradi okvare na kombiju, je ostal 
na cesti, mi pa brez sadja /ali pa je zaradi zastojev na poti, sadje pripeljal popoldne, ko je bila 
šolska kuhinja že zaprta. Težave so bile tudi zaradi prevozov sadja na podružnice (odsotnost 
rednih prevoznikov, dnevi dejavnosti učencev, sneg,…).  

Mandarine smo začeli deliti poleg malice, ker so bile težave pri delitvi na stojnici. 
Pravilo je bilo, da vsak vzame le po en sadež, žal mandarin kar nekaj učencev ni dobilo, ker 
so jih nekateri vzeli po več. 

Žal sta pred leti dva učenca neprimerno ravnala z ponujenimi hruškami. Metala sta 
jih po garderobi in stranišču. K sreči je bil to osamljen primer. 

 
 
Ali nam prosim lahko pokažete načrt za shemo za eno od let! 
 
Seveda. Mogoče tegale za šolsko leto 2011/2012. (Glejte prilogo 1) 
 
 
Kaj je s tako-imenovanimi promocijskimi dejavnostmi? 
 
V teh sedmih letih, odkar delimo sadje, smo jih izvedli že ogromno. V nekatere je bilo 

vključeno le nekaj posameznih učencev, nekatere so izvajali celi razredi, v nekatere pa smo 
vključili vse učence, zaposlene in tudi starše (npr. na dnevu odprtih vrat ob 200 letnici šole).  
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Preglejmo jih skupaj! 
 
Dejavnosti: 
- tehniški dan za 6. razred – Izdelki iz papirja: JABOLKO za dekoracijo šole (nov. 2009) 

 

 
      Slika 15: učenci 6. razreda na tehniškem dnevu 

 

 
 Slika 16: jabolka iz papirja 
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-sadni kotički v učilnicah 1. do 5. razreda 
 

 

 

 
Slike 17 -22: sadni kotički v učilnicah 
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-pogostitev s sadje 
 

 

 
                Slika 23: učenka Sara je ob rojstnem dnevu sošolce pogostila s sadjem 
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-denarnice iz filca z motivi sadja 
 

 
  Slika 24: denarnice iz filca 
 
 
 
 
-lesene gajbice, ki so jih izdelali učenci izbirnega predmeta obdelava gradiv –les  
 

 
     Slika 25: lesene gajbice 
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-dan odprtih vrat (kotiček pred učilnico gospodinjstva –projekt družine Kaplja 

(učenka Nadja, učiteljica Damjana, hišnik Herman) 
 

 
        Slika 26: kotiček pred učilnico gospodinjstva 

 
 
 

 
             Slika 27: razstava v učilnici gospodinjstva 
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-predstavitev sheme šolskega sadja na dnevu odprtih vrat ob 200 letnici šole  

(3. oktober 2015) 
 

 
Slika 28: kotiček s stojnico (3. 10. 2015) 
 

 
     Slika 29: priprava jabolk za sušenje v sušilnici  
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-pisanje kratkih informativnih in izobraževalnih člankov o sadju in o zdravi prehrani 

za objave na šolskem radiu in v šolskem časopisu Naše poti ter Pehar novic. 
Pred tremi leti sta o SŠS poročali Hana Tavčar in Maruša Koder, takrat učenki 8. b 

razreda. V prilogi je njun članek, objavljen v Naših poteh. 
Letos objave tedensko pišeta Silvija Čemažar in Eva Demšar iz 8. c, članici šolskega 

novinarstva. Učenci izbirnega predmeta jih berejo vsak petek med odmorom, ko malicajo. 
Lahko bi izdali interno zbirko njunih člankov.  

Naštele  jih bomo vsaj nekaj. Poleg objav o sadju iz SŠSZ sta pisali o: dnevu slovenske 
hrane, o TSZ-ju, o čebeljih pridelkih in pomenu čebel, o šolski prehrani nekoč in danes (200 
let šole), o sušenju sadja in zelenjave, o orehih in oreščkih, o kakijih, o Miklavževih dobrotah, 
o dražgoških kruhkih, o hrani, ki ni za tjavendan, o zdravem krožniku (eatwell plate), o 
pomladni zelenjavi iz narave, o ekološko pridelani hrani in tudi o samooskrbi v Sloveniji. 

 

 
         Slika 30: šolski novinarki 
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-stenske slike 
Stene malega večnamenskega prostora pred učilnicami naravoslovnih predmetov so 

polepljene z izdelki učencev, s slikami sadja, s plakati za promocijo sadja, zelenjave, 
slovenske hrane, lokalno pridelane hrane, . . . 

 
 

 
           Slika 31: sadovnjak, jabolka, hruške 

 
 

       
Slike 32: kako nastane jabolko                     Slika 33: pomembna opraševalka 
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Slika 34: promocija slovenskega sadja in zelenjave 
 
 
 
 
 
-izdelki učencev s podružničnih šol 
 

 
Slika 35: pregovori in uganke o sadju (PŠ Davča) 
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-izdelki oddelkov podaljšanega bivanja 
 

 
          Slika 36: jablana 

 
 

 
 
-vezena nakupovalna torba izdelana iz starih kavbojk 
 

 
    Slika 37: nakupovalna torba 
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-promocija sadja in zelenjave v učilnici za gospodinjstvo 
 
 

 
Slika 38: plakat –tabela hranilnih in energijskih vrednosti sadja in zelenjave 
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Slika 39: skupine sadja 
 
 
 

 
Slika 40: skupine zelenjave 
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-vezeni nadprt z motivi sadja in zelenjave, ki so ga za nacionalni projekt Kapljice 

življenja izvezli učenci izbirnega predmeta vezenje. Učenci so bili za izdelek nagrajeni s 
knjižnimi nagradami. Prt je bil razstavljen tudi na razstavi vezenin v maju 2015. 

 

 
Slika 41: vezeni nadprt (krpanka) 
 

 
Slika 42: ustvarjalci nadprta 
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Ker gre za Evropski ukrep mora vse »štimat«. Kdo kontrolira SŠS? 
 
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izvajalec ukrepa. 

Njihovi predstavniki izvajajo nadzor našega dela. Že ob zaključku prvega leta delitve nas je 
obiskal gospod iz Ljubljane (»Pregled na kraju samem«). Po natančnem pregledu 
knjigovodske dokumentacije, plakata, izvedenih promocijskih aktivnosti in  drugega je bil 
zelo navdušen. Za svoj arhiv je fotografiral naše promocije in plakat. Njegove pohvale so mi 
sporočale, da smo na pravi poti. Tudi zato še danes vztrajamo pri tej dejavnosti. 

 
Ali ste za izvajanje sheme plačani? 
 
Ne. Nihče na šoli ni plačan za izvajanje sheme. Denar –po 6 € na učenca je namenjen 

izključno za nakup sadja. 
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3.2. OBISK PRI RAČUNOVODKINJI GA. MARINI KEJŽAR 
 
Ga. Marina nas je sprejela v svoji pisarni in nam prijazno razložila njeno delo v zvezi s 

shemo šolskega sadja. Pokazala nam je ločeno zbrane dobavnice in račune za sadje, ki smo 
ga pojedli iz sheme v letošnjem šolskem letu.  

Pokazala nam je tudi Odločbo, ki jo je šola prejela 2. 11. 2015, na kateri piše, da je 
skupna vrednost pomoči za letošnje šolsko leto 4.259,23 €. 

 

 
                                      Slika 43: odločba 
 
 

V 1. razdeljevalnem obdobju smo že porabili 2.184,86 €.   
 

1. obdobje (do 31. 12. 2015) 

 

19. 9.2015 nektarine 

26. 9. 2015 hruške 

1. 10. 2015 nektarine 

3. 10. 2015 jabolka (200 let) 

7. 10. 2015 nektarine 

13. 10. 2015 slive 

20. 10. 2015 mandarine 

3. 11. 2015 jabolka   

10. 11. 2015 mandarine 

18. 11. 2015 hruške 

19. 11. 2015 kaki (degustacija) 

25. 11. 2015 mandarine 

2. 12. 2015 jabolka 

3. 12. 2015 kaki (degustacija) 

9. 12. 2015 mandarine 

16. 12. 2015 jabolka 

17. 12. 2015 kaki (degustacija) 
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Ker smo jo obiskale v aprilu, nam je predlagala, da skupaj naredimo Zahtevek za 

povrnitev sredstev za drugo razdeljevalno obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2016.  
 
Uporabile smo seznam delitev, ki ga je pripravila ga. Damjana. 
 

2. obdobje (od 1. 1. do 31. 3.  2016) 
 

6. 1.   jabolka 

13.1. jabolka 

20. 1.  jabolčni krhlji 

27. 1. suhe hruške 

3. 2. jabolčni krhlji 

10. 2. jabolka 

24. 2. jabolčni krhlji 

2. 3. jabolka 

9. 3. jabolčni krhlji 

16. 3. jabolčni krhlji 

 

 
 Preverile smo, če so dobavnice in računi za vse delitve in če so na obojem enake 

količine sadja in enake cene. Ko smo ugotovile, da vse »štima«, nam je ga. Marina povedala, 
da so vsi računi tudi plačani v dogovorjenem roku. Računovodkinja je potem v ustrezen 
obrazec vnesla vse zahtevane podatke.  

Izračunale smo, da smo v tem obdobju porabili 2.007,24 €. 
Ko smo od 4.259,23 € odšteli že porabljeno v 1. in 2. obdobju, smo izračunale, da 

nam ostane le še 67,13 €. 
Upamo, da se bo ga. Damjana z g. ravnateljem uspela dogovoriti za eno delitev jagod 

v maju. Vemo, da teh 67,13 € ni dovolj. Mogoče se bodo našla sredstva iz drugih virov. Tako 
ali tako moramo porabiti 100 % z odločbo določenih sredstev. 
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3. 3. DELITVE SADJA IZ SŠS ZA PRVO PETLETNO OBDOBJE 
 
Ga. Damjana Kaplja nam je iz svojega arhiva posredovala sezname delitev sadja in 

sicer za naslednja šolska leta: 
-šolsko leto 2009/2010    1. leto 
-šolsko leto 2010/2011    2. leto 
-šolsko leto 2011/2012    3. leto 
-šolsko leto 2012/2013    4. leto 
-šolsko leto 2013/2014    5. leto 

 

3. 3.  1.  Zbrani podatki  o del itvah  

 

Šolsko leto 2009/2010 
 

 Datum  Sadje  

1. 4. 12. 2009 jabolka  

2. 11. 12. 2009 hruške 

3. 18. 12. 2009 jabolka  in  kaki 

4. 8. 1. 2010 jabolka  

5. 15. 1. 2010 hruške 

6. 22. 1. 2010 jabolka  

7. 29. 1. 2010 jabolka  

8. 5. 2. 2010 jabolka  

9. 12. 2. 2010 jabolka  

10. 19. 2. 2010 jabolka  

11. 5. 3. 2010 jabolka  

12. 12. 3. 2010 hruške 

13. 19. 3. 2010 jabolka  

14. 26. 3. 2010 jabolka  

15. 2. 4. 2010 hruške 

16. 9. 4. 2010 jabolka  

17. 16. 4. 2010 jabolka  

18. 23. 4. 2010 jabolka  

19. 7. 5. 2010 jabolka  

20. 14. 5. 2010 jagode 

21. 21. 5. 2010 češnje 

22. 28. 5. 2010 jagode 

23. 4. 6. 2010 češnje 
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Šolsko leto 2010/2011 
 

 Datum  Sadje  

1. 24. 9.2010 temne slive 

2. 30. 9. 2010 namizno belo grozdje 

3. 7.10. 2010 breskve 

4. 14. 10. 2010 jabolka  

5. 21. 10. 2010 jabolka 

6. 4. 11. 2010 hruške  

7. 11.11. 2010 jabolka  

8. 18. 11. 2010 kivi 

9. 25.11. 2010 mandarine 

10. 2. 12. 2010 jabolka  

11. 9.12. 2010 mandarine 

12. 16. 12. 2010 jabolka  

13. 23. 12. 2010 hruške  

14. 6.1. 2011 jabolka  

15. 13. 1. 2011 jabolka  

16. 20. 1. 2011 jabolka  

17. 27. 1. 2011 jabolka  

18. 3. 2. 2011 jabolka  

19. 10. 2. 2011 jabolka  

20. 17. 2. 2011 jabolka  

21. 12. 5. 2011 jagode 

22. 19. 5. 2011 jagode 

23. 9. 6. 2011 češnje 
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Šolsko leto 2011/2012 
 
 Datum Sadje 

1. 22. 9. 2011 hruške 

2. 29. 9. 2011 jabolka 

3. 6. 10. 2011 mandarine 

4. 13. 10. 2011 jabolka 

5. 20. 10. 2011 jabolka 

6. 27. 10. 2011 mandarine 

7. 10. 11. 2011 jabolka 

8. 17. 11. 2011 hruške 

9. 24. 11. 2011 jabolka 

10. 1. 12. 2011 jabolka 

11. 8. 12. 2011 kivi  

12. 15. 12. 2011 orehi in jabolka 

13. 22. 12. 2011 mandarine 

14. 5. 1. 2012 jabolka 

15. 12. 1. 2012 hruške in orehi 

16. 19. 1. 2012 kivi 

17. 26. 1. 2012 jabolka 

18. 23.3. 2012 orehi 

19. 18. 5. 2012 jagode 

20. 31. 5. 2012 češnje 
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Šolsko leto 2012/2013    

                               
 Datum  Sadje  

1. 20. 9.2012 namizno belo grozdje 

2. 27. 9. 2012 breskve 

3. 4.10. 2012 breskve (zelo debele) 

4. 11. 10. 2012 korenček, hruške 

5. 18. 10. 2012 jabolka 

6. 25. 10. 2012 mandarine 

7. 8.11. 2012 jabolka  

8. 9. 11. 2012 kaki vanili (degustacija) 

9. 15.11. 2012 mandarine 

10. 23. 11. 2012 kivi 

11. 29. 11. 2012 jabolka 

12. 6. 12. 2012 mandarine 

13. 13. 12. 2012 jabolka 

14. 20. 12. 2012 kivi 

15. 7. 2.. 2013 orehi 

16. 21. 2. 2013 jabolka  

17. 7. 3. 2013 jabolka  

18. 15. 3. 2013 jabolka  

19. 18. 3. 2013 orehi 

20. 21. 3. 2013 jabolka  

21. 22. 3. 2013 orehi 

22. 5. 6.. 2013 jagode 
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Šolsko leto 2013/2014 
 

 Datum  Sadje  

1. 19. 9.2013 namizno belo grozdje 

2. 26. 9. 2013 hruške 

3. 3. 10. 2013 slive 

4. 10. 10. 2013 jabolka  

5. 7. 11. 2013 jabolka 

6. 14. 11. 2013 mandarine 

7. 18. 11. 2013 kaki vanili 

8. 21. 11. 2013 jabolka 

9. 5. 12. 2013 jabolka 

10. 12. 12. 2013 jabolka  

11. 19.12. 2013 jabolka 

12. 2. 1. 2014 hruške 

13. 9. 1. 2014 jabolka 

14. 23. 1. 2014 kivi 

15. 30. 1. 2014 jabolka  

16. 31. 1. 2014 orehi 

17. 6. 2. 2014 jabolka  

18. 27. 2. 2014 jabolka  

19. 6. 3. 2014 hruške 

20. 7. 3. 2014 orehi 

21. 13.3. 2014 jabolka 

22. 20. 3. 2014 hruške 

23. 4. 6. 2014 jagode 

24. 11. 6. 2014 češnje 

 
Iz zbranih podatkov smo lahko analizirale letno število delitev, število delitev 

posamezne vrste sadja, čas delitev in drugo.  
 

  



Shema šolskega sadja polni naše želodčke 

 

40 
 

3.4. HRANILNA IN ENERGIJSKA VREDNOST DELJENEGA SADJA 
 
 V prvem petletnem obdobju deljene vrste sadja so jabolka, hruške, mandarine, orehi, 
slive, breskve, grozdje, kaki, kivi, jagode in češnje. S preglednice, ki nam jo je dala učiteljica 
že pri gospodinjstvu, smo prepisale podatke o vsebovanih hranilnih snoveh. Na preglednici 
so podatki za 100 g sadja.  
 

 
Slika 44: tabela hranilnih in energijskih vrednosti sadja 
 

Da bo vsem nam lažje razumljivo, koliko % posamezne hranilne snovi posamezni 
sadež vsebuje, smo se odločile, da to prikažemo z barvanjem kvadratkov. Narisale smo 100 
kvadratkov (10 x 10). Vsak izmed njih predstavlja 1 g oziroma 1 % neke hranilne snovi v 
sadežu. Dogovorile smo se za barvno legendo: 

beljakovine –rdeča,  
maščobe –rumena,  
voda –modro,  
ogljikovi hidrati –rjava, 
vitamini in minerali –zelena 
 
Med samim barvanjem smo spoznale, da na  preglednici ni podatka za kivi in kaki, ob 

zaključevanju pisanja raziskovalne naloge pa smo opazile, da smo »izgubile« slive. Tako smo 
pobarvale le hranilne vrednosti za naslednje vrste sadja:  jabolka, hruške, mandarine, orehi,  
breskve, grozdje, jagode in češnje. Pravzaprav pa so to najpogosteje deljene vrste sadja. 

Prav za to sadje pa smo kasneje naredile tudi neke vrste OSEBNE IZKAZNICE. Za 
pripravo le-teh smo kot vir uporabile Kuharsko enciklopedijo. 
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4. REZULTATI NAŠEGA RAZISKOVANJA 
 
 Po razgovoru z ga. Damjano Kaplja smo ugotovili, da izvajanje sheme šolskega sadja 
ni »kar neki«, kot mladi radi rečemo. Za tem, da si vsak izmed nas vsako leto lahko privošči 
za 6 € sadja v šoli izven šolske malice, stoji množica ljudi, ki usklajeno delujejo za dobro nas 
učencev.  

Najprej je bil potreben dogovor v vrhu EU, nato dogovor v naši vladi, nato dogovori 
med zaposlenimi na: 
  Ministrstvu 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 

Izvajalka ukrepa pa je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v 
nadaljevanju: Agencija). 

Na Agencijo je v tekočem šolskem letu do 1. decembra treba poslati prijavo za 
sodelovanje v SŠS v naslednjem šolskem. Agencija tudi izda odločbo o sredstvih, ki so šoli na 
voljo, Agenciji je trikrat letno potrebno posredovati zahtevke za povračilo sredstev 
porabljenih za nakup deljenega sadja, Agencija po pregledu zahtevkov izda odločbe in 
izplača podporo. Če šola zamudi rok za oddajo prijave ali zahtevka, ostane brez razpoložljivih 
sredstev.  

Usklajeno delo odgovornih na šoli in dobaviteljev je bil vsa ta leta garancija za to, da 
smo se učenci sladkali z okusnim sadjem. 

Prvih pet let smo uživali v sadju pridelanem izključno v Sloveniji, z izjemo mandarin, ki 
so bile pripeljane iz doline reke Neretve. S tem je bilo zagotovljeno načelo kratkih verig, 
sadje za sabo ni imelo tisoče kilometrov, tako pa smo poskrbeli tudi za manjše onesnaženje 
okolja. 
 

4. 1. PRIMERJAVA DELITEV SADJA 
 
 Iz dobljenih seznamov delitev smo najprej naredile tabele, ki smo jih kasneje 
prikazale z grafi. 
 

1. leto 
 

Vrsta sadja 

Št. razdelitev  

v šol. letu 2009/2010 

jabolka 15 x 

hruške 4 x 

mandarine  

breskve  

kivi  

jagode 2 x 

češnje 2 x 

grozdje  

slive  

orehi  

kaki  1 x 
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2. leto 
 

Vrsta sadja 

Št. razdelitev  

v šol. letu 2010/2011 

jabolka 12 x 

hruške 2 x 

mandarine 2 x 

breskve 1 x 

kivi 1 x 

jagode 2 x 

češnje 1 x 

grozdje 1 x 

slive 1 x 

orehi  

kaki  

 
3. leto 
 

Vrsta sadja 

Št. razdelitev  

v šol. letu 2011/2012 

jabolka 9 x 

hruške 3 x 

mandarine 3 x 

breskve  

kivi 2 x 

jagode 1 x 

češnje 1 x 

grozdje  

slive  

orehi 3 x 

kaki  

 
4. leto 
 

Vrsta sadja 

Št. razdelitev  

v šol. letu 2012/2013 

jabolka 8 x 

hruške 1 x 

mandarine 3 x 

breskve 2 x 

kivi 2 x 

jagode 1 x 

korenček 1 x 

grozdje 1 x 

slive  

orehi 3 x 

kaki 1 x 
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5. leto 
 

Vrsta sadja 

Št. razdelitev  

v šol. letu 2013/2014 

jabolka 11 x 

hruške 4 x 

mandarine 1 x 

breskve  

kivi 1 x 

jagode 1 x 

češnje 1 x 

grozdje 1 x 

slive 1 x 

orehi 2 x 

kaki 1 x 

 
Ugotovitve: 
 Prvo leto se še niso smele deliti mandarine. Z delitvami so pričeli šele decembra, ko ni 
bilo več na voljo grozdja, breskev in sliv. Zato je tudi največkrat deljeno jabolko (različne 
sorte: carjevič, topaz, gala,…). Kakijev učenci niso marali, zato jih nismo več degustirali. Ker 
je od zimskih delitev ostalo veliko razpoložljivih sredstev, so se spomladi lahko 2 krat delile 
češnje in 2 krat jagode. 
 Drugo, tretje in četrto leto je bilo dokaj enakomerno deljeno. Zmanjšalo se je število 
delitev jabolk, povečalo pa število delitev mandarin in orehov. 
 Peto leto je bila zelo slaba letina mandarin, zato so bile deljene le enkrat, zato pa se 
je spet povečala količina delitev jabolk. 
 Letno je bilo od 20 do 24 delitev. 
 
Letošnje delitve 
 

Vrsta sadja 

Št. razdelitev  

v šol. letu 2015/2016 

jabolka 8 x 

hruške 2 x 

mandarine 4 x 

breskve/nektarine 3 x 

kivi  

jagode 1 x (upamo) 

češnje  

grozdje  

slive 1 x 

orehi  

kaki 3 x 

jabolčni krhlji 6 x 

suhe hruške 1 x 

  
 Ko smo delitve v preteklih letih primerjale z letošnjimi, smo ugotovile, da je kar 
precej razlik. Deležni smo bili kar treh delitev nektarin, prejšnja leta nikoli; zaradi 
priljubljenosti smo kar trikrat pripravili degustacijo kakijev. Izredno pa so bili priljubljeni 
jabolčni krhlji, zato smo jih delili večkrat kot je bilo sprva predvideno. Letos je kar 28 delitev. 
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Na naslednjih petih straneh so v grafi prikazane delitve prvih petih let. 
 

 
Slika 45: delitev 2009/2010 
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Slika 46: delitev 2010/2011 
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Slika 47: delitev 2011/2012 
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Slika 48: delitev 2012/2013 
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Slika 49: delitev 2013/2014 
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Naredile smo tudi analizo delitev glede na posamezno vrsto sadja. 
 

                 

Slika 50: delitev jabolk                                    Slika 51: delitev hrušk 
 

              

Slika 52: delitev breskev                                 Slika 53: delitev grozdja 
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Slika 54: delitev kakijev                                      Slika 55: delitev kivijev 
 

           

Slika 56: delitev mandarin                                        Slika 57: delitev orehov 
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Slika 58: delitev češenj                                     Slika 59: delitev jagod 
 

 

Slika 60: delitev češenj                 
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4. 2. PRIMERJAVA HRANILNIH VREDNOSTI DELJENEGA SADJA 
 
 Po podatkih iz tabele smo pobarvale kvadratke v ustreznih dogovorjenih barvah, kot 
je omenjeno v naslovu 3.4. Hranilna in energijska vrednost deljenega sadja. 
 

 
Slika 61: hranilna vrednost jabolk 
 

 
Slika 62: hranilna vrednost hrušk 
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Slika 63: hranilna vrednost breskev 
 

 
Slika 64: hranilna vrednost grozdja 
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Slika 65: hranilna vrednost češenj 
 

 
Slika 66: hranilna vrednost jagod 
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Slika 67: hranilna vrednost mandarin 
 

 
Slika 68: hranilna vrednost orehi 
 

 



Shema šolskega sadja polni naše želodčke 

 

56 
 

Iz tabel hranilnih vrednosti  smo razbrale nekaj zanimivih podatkov, ki smo jih zapisali 
v razpredelnico. Uporabili smo le podatke za sadje, ki smo ga delili v shemi šolskega sadja. 
 
 

HRANILNE SNOVI NAJVEČ NAJMANJ 

voda jagode orehi 

beljakovine orehi jabolka 

maščobe orehi slive, breskve 

ogljikovi hidrati (sladkor) grozdje jagode 

vitamin C jagode grozdje, jagode, hruške 

mineral železo orehi hruške, jabolka 

 
Iz zapisanega smo sklepale, da: 
- z orehi dobimo najmanj vode, največ beljakovin, maščob in železa, 
-z jagodami dobimo največ vode, vitamina C, so pa najbolj sladke, 
-z grozdjem dobimo največ sladkorja in najmanj vitamina C 
-zanimivo, da jabolka, ki jih tako hvalimo za zdravje, ne vsebujejo veliko pomembnih 

snovi, ki smo jih raziskovale. 
Energijski BUM so orehi, najmanj energije pa bomo dobili  z jagodami. 
 
Vse tabele in grafe smo nalepile na plakat in obesile na steno malega večnamenskega 

prostora pred naravoslovnimi predmeti. Tako si jih bodo lahko ogledali učenci, učitelji in 
starši. 

 

 
Slika 69: plakat z grafi 
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         Slika 70: Tonka in Liza izdelujeta plakat 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 71: Liza ureja stensko sliko 
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Slika 72: Tonka lepi »osebno izkaznico« mandarine 
 
 

 
            Slika 73: plakat z grafi 
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           Slika 74: Liza in Tonka zadovoljni z opravljeni delom 
 
 

 
Slika 75: stenska slika je dokončana 
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4. 3. PLAKAT 
 
Ko smo pregledovale navodila za izvajanje sheme, smo ugotovile, da plakat, ki so ga 

izdelali pred sedmimi leti pri likovno-literarnem krožku, zaradi sprememb ni več ustrezen. 
Zato smo se ponudile, da izdelamo novega. Pri tem smo upoštevale najnovejša navodila. 

 

 
Slika 76: Sara in Tonka lepita krožnik s sadjem 

 

 
                    Slika 77: plakat bo kmalu končan 
 
 

 
Slika 78: pano s plakatom v glavni avli 
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Slika 79: plakat SŠSZ 2016 
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4. 4. SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI 
 
 Skozi celo leto smo sodelovale pri različnih dejavnostih, ki so bile povezane shemo 
šolskega sadja. 
 

4. 4.  1.  Dari lne vrečke  

 
 Vsi šestošolci smo na tehniškem dnevu izdelovali darilne vrečke z motivi sadja, s 
katerimi smo okrasili stojnico v času veselega decembra. 
 

 
                       Slika 80: stojnica z darilnimi vrečkami 
 
 

 
                           Slika 81: naše vrečke 
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4. 4.  2.  Šivani sadeži  

 
Ker smo vse ročno spretne, smo iz filca sešile jabolka, hruške in breskvice. Z njimi 

smo okrasile stojnico v pomladnem času. 
 

 
Slika 82: šivanje 
 
 
 

 
                                 Slika 83: izdelani sadeži 
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Slika 84: obešanje izdelkov 
 

 
 
 

  
                        Slika 85: ponosne šivilje pred na novo okrašeno stojnico 
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4. 4.  3.  »Osebne izkaznice«  

Izdelale smo tudi »osebne izkaznice« na naši šoli najpogosteje deljenih vrst sadja. 
Kot smo že povedale, smo »izgubile« slive. Plakate v velikosti A3 smo tudi prilepile na steno. 
 

  
Slika 86: »osebna izkaznica« jabolka (izdelala Tonka) 
 

 
           Slika 87: »osebna izkaznica« breskve  (izdelala Tonka) 
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Slika 88: »osebna izkaznica« grozdja (izdelala Tonka) 
 
 
 

 
   Slika 89: »osebna izkaznica« oreha (izdelala Liza) 
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Slika 90: »osebna izkaznica« češnje (izdelala Liza) 
 
 
 
 
 

 
            Slika 91: »osebna izkaznica« kivija (izdelala Liza) 
 



Shema šolskega sadja polni naše želodčke 

 

68 
 

 

 
Slika 92: »osebna izkaznica« kakija (izdelala Liza) 
 
 
 
 

 
  Slika 93: »osebna izkaznica« mandarine (izdelala Sara) 
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Slika 94: »osebna izkaznica« hruške (izdelala Sara) 
 
 
 

 
  Slika 95: »osebna izkaznica« jagode (izdelala Sara)  
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4. 4.  4.  Degustacija kakijev  

  

Sodelovale smo degustacijah kakijev. Prvič smo ga delili dan pred dnevom slovenske 
hrane, 19. 11. 2015. Prav zadovoljne smo bile, ker so učenci zelo radi posegali po krhljih, ki 
smo jih rezale.  
 

 
                        Slika 96: režemo kakije  
 

Degustacijo kakijev smo potem ponovili še dvakrat. Nikoli ga ni nič ostalo. 
 

  

 
              Slika 97: degustacije kakijev  
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4. 4.  5.  Sadne s ladice  

 
Pri pouku gospodinjstva smo vsaka v svoji skupini za sošolce pripravile sadne sladice 

v kozarčkih.  
Recept: 
V skledi za stepanje z mešalnikom stepamo 2,5 dl sladke smetane in dva sadna 

jogurta. Kremo naložimo kozarčke ali skodelice. Čez nasujemo sveže ali konzervirano sadje. 
Poleg ponudimo piškot. 

Tonka je pripravila kremo z borovničevim jogurtom, čez pa nasula odtaljene gozdne 
borovnice. Liza je uporabila višnjev jogurt in višnje iz kompota. Sara pa je sošolce postregla 
sladico z breskvami (breskov jogurt in koščki breskev iz kompota.  
 

 
 

   
 

   
 

Slika 98: Sara pripravlja jogurtovo sladico z breskvami 
 
 



Shema šolskega sadja polni naše želodčke 

 

72 
 

 
 

 

             
 

          
 

Slika 99: Liza pripravlja jogurtovo sladico z višnjami 
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Slika 100: Tonka pripravlja jogurtovo sladico z borovnicami 
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4. 4.  6.  Spletna stran SŠSZ  

 
 Po priporočilu mentorice, smo pobrskale po spletni strani:  

http://www.shemasolskegasadja.si/ , 
 ki je  je namenjena tako nam učencem, kot udeležencem sheme, staršem in širši javnosti. 
 

 
          Slika 101: naslovna stran na spletu 
  
Odkrile smo več zanimivosti. Najbolj zanimivi so bili A veš…, Igrice, Kvizi, Koledar Okusni 
prijatelji. 
 Z žalostjo smo prebrale novico, da se bo SŠSZ izvajala le še do konca šolskega leta 
2016/2017. Za kasneje obljubljajo tako imenovano Šolsko shemo. Bomo še videli, kaj bo to. 
 
 
 
 

4. 4.  7.  Ž ižola  

 
 Na seznamu dovoljenega sadja smo našle zapisano žižola. Zanimalo nas je , kaj je to? 
Mentorica nam je pokazala fotografije žižole, ki jo goji mama Mika v Kovorju. 
 
 

 
  Slika 102: Plod žižole 
 

http://www.shemasolskegasadja.si/
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                                     Slika 103: Grm žižole 
 

Pobrskale smo po internetu in izvedele, da je domovina žižole Kitajska. Tam raste že 

več tisočletij in je pravzaprav najpogostejše sadno drevo. K nam so jo prinesli iz Benetk in na 

Primorskem se je zelo lepo udomačila. Grm je zelo trpežen. V času mirovanja prenese 

temperature celo do – 25 stopinj Celzija. Odporen je proti suši in boleznim. Brsti pozno, šele 

v maju, in cveti več kot dva meseca. Cvetovi so nežni, dvospolni, rumeno zelene barve, v 

šopih ali posamezno in privabljajo čebele. 

Žižolo imenujejo tudi žižula, kitajski datelj ali čičimak, podolgovati plodovi, ki so 

podobni olivam, pa se septembra spremenijo iz zelene v rjavo rdečo bleščečo barvo. A 

’taprave’ postanejo žižole šele oktobra ali novembra, ko se površina omehča oziroma postane 

nekoliko nagrbančena. Imajo sladkasto kiselkast okus. Žižole lahko uživate sveže, posušene, 

lahko pripravite marmelado ali pa žganje. Sicer pa so žižole odličen vir vitamina C, B 

kompleksa ter rudnin, mineralov in bioflavonoidov. V domači lekarni jo uporabljajo za 

krepitev imunskega sistema, pomaga pri težavah z želodcem in želodčno kislino, čisti kri in 

lajša utrujenost. 

Dobro bo uspevala v lažjih in rodovitnih tleh, v težjih, mokrih in glinastih tleh pa bo 

rasla nekoliko slabše. Skopljemo sadilno jamo premera pol metra in globine približno 30 

centimetrov (odvisno od velikosti sadike). V jamo najprej dodate malo komposta, da naredite 

dobro ’posteljico’, z motiko dobro premešate in posadite žižolo. Ko je posajena, jo le še 

zalijete. Okoli lahko naredite še jamico, da voda ne bo odtekala. Sicer pa žižole kot rečeno 

niso občutljive na mraz, ko so v mirovanju. Malo drugače je z mrazom zgodaj jeseni ali 

spomladi, če pride kakšno hladno obdobje, zato je najbolje, da mlade rastline zaščitite. (npr. s 

koruznico). 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Ko nas je učiteljica Damjana Kaplja povabila, da bi ob njeni pomoči izdelale 

raziskovalno nalogo o shemi šolskega sadja, si nismo prestavljale, kaj nas čaka. O shemi od 
prej nismo vedele več kot to, da v šoli dobimo sadje.  V nižjih razredih smo ga prinesli kar v 
učilnice, pa smo mislile, da je za malico. Tudi oddaj po ozvočenju nismo poslušali, ker je bilo 
to le »za ta velike učence«. Stojnica v avli je bila le del opreme šole. 

Letos smo vsi šestošolci pri pouku gospodinjstva o shemi zvedeli precej podatkov. 
Določeni smo bili tudi za dežuranje ob delitvah pri stojnici in za sodelovanje pri degustacijah 
kakijev. Po ozvočenju smo poslušali poročanje novinarjev šolskega radija. Slišali smo oddaje 
o sadju, lokalni pridelavi hrane ali o hrani, ki nam koristi. Pri pouku gospodinjstva smo 
pripravljali jedi iz sadja.  

Že v pogovoru z mentorico smo o shemi pridobile veliko podatkov. Malo nas je 
motilo, ker je na starem plakatu »Evropski sistem razdeljevanja sadja po šolah«, potem smo 
slišale za shemo sadja, potem še za shemo šolskega sadja in zelenjave. Ga. Damjana nam je 
pojasnila, da so se v vseh teh letih dogajale spremembe v poimenovanju, spremembe v 
seznamu sadja in zelenjave, spremembe v zahtevkih,…  

Tudi naslov naše naloge, Shema šolskega sadja polni naše želodčke, smo izbrale 
namensko, ker nam zelenjave niso ponudili. Nismo prepričane, da bi jo pojedli.  

V zaključku lahko še zapišemo, da sedaj o SŠSZ vemo kar precej, da smo v mozaik 
spremljevalnih dejavnosti letos dodale precej naših »kamenčkov«,  in da nas žalosti 
obvestilo, da bo shema v taki obliki po šolah potekala le še eno šolsko leto.  
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6. PRILOGE 
Priloga 1 

 

 
NAČRT IZVEDBE SHEME ŠOLSKEGA SADJA 

 

Naziv šole, naslov: OŠ Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki 

  

 

Odgovorna oseba: France Rant 

e-naslov OS.Zelezniki@siol.net 

 

I. Pogostost in način razdelitve SADJA in ZELENJAVE 

 

 Kako pogosto boste SADJE oz. ZELENJAVO ponudili učencem?  
 

(1-krat na teden, 1-krat na dva tedna, pogosteje v določenem obdobju …). 

 Sadje bomo razdeljevali 1-krat na teden strnjeno do zimskih počitnic.  

Po vmesnem obračunu, pa se bomo odločili, ali bomo z razdeljevanjem 

po počitnicah nadaljevali še par tednov, ali pa bomo preostanek razpoložljivih 

sredstev porabili v maju/juniju za jagode in češnje. 

 

 

 

 

 Kdaj, v katerih delih dneva?  
 

(pred poukom, med odmori, na voljo bosta preko celega dneva določene dni …). 

     Sadje bomo učencem matične šole ponudili vsak četrtek v odmoru  

po 3. šolski uri (eno uro po šolski malici). Če ne bo vse razdeljeno takrat, 

bo na voljo še naslednje odmore. 

Na podružničnih šolah imajo zaradi dostave in svojskega urnika razdeljevanje 

organizirano drugače (npr. na PŠ Davča delijo šele na petek ob koncu pouka). 

 

 

 

 Na kakšen način?  
 

(SADJE oz. ZELENJAVA bo na voljo v jedilnici, delili jo bodo učenci, učitelji v 
razredu, v posebnem kotičku v košari, na stojnici …). 
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Na matični šoli učenci 1. do 5. razreda dobijo sadje v učilnico in jim je na voljo 

v »sadnem kotičku«. Učenci 6. do 9. razreda pa po sadje pridejo na posebej  

izdelano stojnico v glavno avlo. Pri razdeljevanju so dežurni učenci in  

dežurni učitelji.  

 

 

 

 

II. Namen in operativni cilji  

 

 

Vaš namen in operativni cilji, ki jih želite doseči pri vključitvi v shemo šolskega 
sadja. (do 300 besed) 

S shemo šolskega sadja želimo posredno povečati porabo svežega sadja v prehrani  

otrok, kar je pomembno za zdravje otok (odpornost na razne okužbe, zmanjšanje debelosti, zdravje  

zob). Učence bomo s tem spodbujala h kulturi uživanja hrane in spodbujali k primernemu odnosu do  

lokalno pridelane hrane, ki na videz ni »narisano lepa« (domača jabolka).  Učence bomo navajali na  

uživanje slovenskega sadja pridelanega na človeku prijazen način, ki je bogatejše s hranilnimi  

snovmi  (po načelu »kratkih verig« -kratka pot od sadovnjaka do krožnika). 
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III. Načrt izobraževalnih in promocijskih aktivnosti 

 

 

Načrt izobraževalnih aktivnosti za učence, delavce šole in starše (medpredmetne 
povezave, delavnice, predavanja, ekskurzije, ogledi itd.)?  

(do 300 besed) 

 

Vsako leto smo izvedli precej izobraževalnih in promocijskih aktivnosti. Nekaj jih bomo v letošnjem  

letu ponovili, le za drugo generacijo učencev (lani za vse učence četrtega razreda, pa tudi letos za  

vse učence četrtega razreda). Izobražujejo učitelji razredniki in učitelji naravoslovja ter biologije.  

Preko učencev in razrednikov so z ukrepom in cilji le tega seznanjeni tudi starši, ki jih hkrati prosimo,  

da svojim otrokom namesto sladkih in slanih prigrizkov ponudijo sadje. 

Učenci 1. do 5. razreda se v okviru rednega pouka, naravoslovnih dni in v podaljšanem bivanju  

pogovarjajo o plodovih in pridelkih z vrta, sadovnjaka in gozda (berejo, pišejo, rišejo in še drugače  

ustvarjajo sadne dežele). Učenci 6. razreda bodo na tehniškem dnevu Skrb za zdravje primerjali 

hranilno in energijsko vrednost različnih vrst sadja (barvni stolpičasti grafikon).  Učenci, ki so  

predlagani za dodatne dejavnosti (nadarjeni učenci -6. do 8. r.) bodo na posebni delavnici razvrščali  

sadje, ga uporabili za pripravo različnih jedi (ugotavljali razlike med surovim in toplotno obdelanim),  

ga konzervirali na različne načine (sušenje v napravi Suša, priprava soka, marmelade) in primerjali  

spremenjeno hranilno in energijsko vrednost izdelka). Učenci pri izbirnem predmetu šolsko 

novinarstvo bodo pripravili članke o različnih vrstah sadja in zelenjave in jih brali po šolskem radiu.  

Občasno bomo med odmori priredili degustacije manj poznanih vrst sadja (kaki). 

 

Vse stenske slike obesimo na stene malega večnamenskega prostora pred učilnicami naravoslovnih  

predmetov, kjer si jih lahko ogledajo učenci, učitelji in starši. 
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Načrt promocijskih aktivnosti za učence, delavce šole in starše (sodelovanje z 
lokalno skupnostjo, strokovnjaki, drugimi ustanovami, mediji itd.) (do 300 besed) 

 

Preko objav na spletni strani šole, v lokalnem časopisu Ratitovška obzorja,  

šolskem časopisu Naše poti in Pehar novic bomo širšo javnost seznanjali z našimi aktivnostmi, ki 

smo jih zapisali pri prejšnjem vprašanju. Člani fotografskega krožka bodo pridno »lovili« dogodke  

iz Sheme v fotografski objektiv in jih obešali  na pano pred jedilnico. Učenci likovnega krožka  

pa bodo s svojimi  tihožitji polepšali jedilnico. 

Vsako leto se je dogajalo, da smo izvedli še več izobraževalnih in promocijskih aktivnosti, kot smo jih 

načrtovali. Prepričana sem, da bo tako tudi letos. Že takoj v novembru bomo v okviru akcije  

Tradicionalni slovenski zajtrk spregovorili o lokalno pridelanih jabolkih (visokodebelni senožetni  

sadovnjak –avtohtone sorte jabolk, plantažni sadovnjak –komercialne sorte jabolk) in o čebelah, 

ki so pomembne opraševalke (brez njih ni plodov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Pridelovalci 

 

 

Na kakšen način boste vključevali pridelovalce/dobavitelje v izobraževalne 
dejavnosti? (ogledi sadovnjakov, pridelave, predelave, predavanja itd.). 

 

Dobavitelj sadja je s precej oddaljene kmetije s Štajerske, zato si njegovih nasadov 

ne bomo šli ogledati tja ampak se bodo učenci spoznani z delom sadjarja na  

bližnjih kmetijah. Dobavitelj nam bo svojo dejavnost predstavil na reklamni  

stenski sliki in na vsakomesečni tržnici. Ker se držimo načela »kratkih verig«, 

bomo izbirali izključno samo sadje pridelano v Sloveniji (izjema so mandarine,  

ki jih bomo dobili s Hrvaške). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt pripravila Damjana Kaplja, učiteljica biologije in gospodinjstva, ki na OŠ Železniki koordiniram 
izvajanje ukrepa EU Shema šolskega sadja. 

 

 

 

 

Datum načrtovanja:      Odgovorna oseba: 

_28.10. 2011____________      _France Rant__________ 
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Priloga 2 

 

 
Naša šola že štiri leta sodeluje v ukrepu EU »Evropski sistem 

razdeljevanja sadja in zelenjave po šolah«, ki ga bolje poznamo kot SHEMO 
ŠOLSKEGA SADJA. Učenci  6. do 9. razreda smo jabolka, hruške in breskve ob 
četrtkih šli iskat na stojnico ob vhodu in jih  pohrustali kar na hodniku. Mlajši pa so si 
jih iz kuhinje odnesli v učilnice, kjer so jim pri razdeljevanju pomagale učiteljice. Ker 
je grozdje, orehe, jagode, češnje, kivije in mandarine težje razdeljevati, so nam jih 
ponudili kar pri malici. Vedno so nas o tem redno obveščali po zvočniku, ker tega 
sadja ne plačajo naši starši, ampak EU in naša država. Za vsakega izmed nas šola 
prejme letno po 6 € za v shemi razdeljeno sadje.  

Teh sredstev je zadosti le za približno 20 razdelitev letno. Na hodniku pred 
učilnico za gospodinjstvo je obešen celotni seznam razdeljenega sadja v vseh štirih 
letih.  

Da vse poteka tako kot je treba, na naši šoli skrbi učiteljica Damjana Kaplja. 
Ob pomoči učencev je mali večnamenski prostor pred učilnicami naravoslovnih 
predmetov spremenila v Slovenijo – deželo sadja in zelenjave. Na stenah si 
lahko ogledamo slike različnih vrst sadja in zelenjave, si preberemo o gojenju jagod 
in malin na domačem vrtu, se seznanimo z avtohtonimi (domorodnimi) sortami jabolk 
in hrušk, in še marsikaj. Tudi po učilnicah razredne stopnje in na podružničnih šolah 
visijo izdelki učencev na temo sadja in zelenjave. Namen sheme je nas učence 
spodbujati k pogostejšemu uživanju svežega sadja in zelenjave in izobraževati o 
zdravi prehrani. Vsako leto pred začetkom pouka učiteljica Damjana naredi načrt za 
Shemo šolskega sadja, v katerega med drugim zapiše tudi načrt aktivnosti, s katerimi 
nas bodo poskušali spodbuditi k pogostejšemu  seganju po svežih sadežih. Tudi 
midve sva z objavami po šolskem radiu prispevali k promociji sadja. 

Ker nam smejo razdeljevati le določene vrste slovenskega sadja in zelenjave, 
nam ga vsa leta dovaža Ferlinc, ki združuje kmetije s Štajerskega. Le kivi, češnje, 
kaki in hruške dobimo s Primorske. Mandarine dovoljujejo razdeljevati šele dve leti. 
Pripeljejo nam jih s Hrvaške. Vse sadje je zelo okusno, v pravi zrelosti, zato nam 
tekne.  

Učiteljica pravi, da bomo v shemi sodelovali tudi v prihodnjem šolskem letu. 
Ker gre za shemo sadja in zelenjave, je povedala, da bomo drugo leto pri malici 
pogosteje dobivali tako imenovani »zelenjavni dodatek«: rezine korenčka, 
paradižnika, paprike, liste solate, mogoče celo redkvice in kislo zelje. Z 
razdeljevanjem zelenjave bo več težav. Velik problem je tudi, da jo učenci ne 
maramo, pa vendar bomo poskusili. 

javascript:show_gallery();
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Učiteljica nama je povedala, da so ravno te dni v ukrepu sodelujoča 
ministrstva v sodelovanju izdelala novo spletno stran za Shemo šolskega sadja in 
zelenjave. Na natečaju so izbrali »šolarčka iz sadja in zelenjave« ter ga oblikovali v 
logotip sheme. Vabi nas, da si spletno stran ogledamo 
(http://www.shemasolskegasadja.si/) ali všečkamo na Facebooku. Spletna stran je 

namenjena tako nam učencem, kot tudi našim staršem in učiteljem.  
Torej, da bomo izvedeli še več o tem, pokukajmo tja. 
 
      Maruša Koder in Hana Tavčar 8.b 

  

http://www.shemasolskegasadja.si/
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7.VIRI 
 

http://www.arsktrp.gov.si/si/delovna_podrocja/intervencijski_in_specificni_ukrepi_rastlinski_del/sh
ema_solskega_sadja/ 

 
http://www.shemasolskegasadja.si/ 
 
http://www.dominvrt.si/clanek/roze-vrt/jo-poznate.html  
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