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~ 90 % slouensltih osnounoSolcev dobi v Soli tudi obrok sadja, :z.ele
njave in mleka. 

Evropska komisija je konec marca sprejela proracunska sredstva, 
ki jih bodo clanice EU v prihodnjem solskem letu razdelile za zdravo 
prehranjevanje otrok v solah. Skupno je solski shemi EU namenjenih 
250 milijonov evrov, od tega naj bi dober milijon evrov dobila 
Siovenija, in sicer za sadje in zelenjavo 708.635, za mleko pa 362.276 
evrov. Poleg denarja za zdravo hrano bodo potekali tudi izobrazevalni 
programi, ki bodo otroke ucili 0 kmetijstvu in spodbujali zdravo 
prehranjevanje. 

EU pomoc za solsko leta 2017/2018 je znasala nekoliko manj, kot 
bo v naslednjem solskem letu, upravicenci pa v skladu z uredbo 0 

izvajanju solske sheme ostajajo isti: to so otroci, kiobiskujejo osnovno 
solo ali zavod za vzgojo in izobrazevarije otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, je povedala Patrizia De Franceschi-Korent s 
kmetijskega ministrstva. Ta shema pa ne pomeni zgolLdodatnega 
obroka sadja in zelenjave oziroma mleka za otroke, temvec tudi 
dodatne obveznosti sole, da jih realizira: pomeni torej dodatno 
administrativno delo glede vodenja nabave, locenega racunovodstva 
in vlaganja zahtevkov, pripravo letnega nacrta izvedbe, ki vkljucuje 
razlicne izobrazevalne in promocijske dejavnosti v soli, sodelovanje 
pri vrednotenju sheme in podobno. »Osnovne sole in zavodi za vzg6jo 
in izobrazevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki 
zelijo sodelovati v solski shemi, morajo zato vsako leta posebej do 
predpisanega roka oddati vlogo za prijavo v solsko shemo. Veseli 
nas, da je kljub dodatnemu delu projekt solske sheme v Sioveniji 
izjemno uspesen, kajti izvaja jo kar 90 % upravicencev. Poleg tega-sta 
zelo visoka tudi raznovrstnost razdeljenih proizvodov in vkljucenost 
lokalnih dobaviteljev.« 

Sredstva se dodelijo glede na stevilo vpisanih otrok, sola ali zavod 
pa se sarna odlocita, ali bosta razdeljevala zgolj sadje in zelenjavo 
ali sarno solsko mleko ali oboje. Pomoc za otroka na solsko leta za 
solsko sadje in zelenjavo znasa priblizno sest, za solsko mleko pa do 
stiri eyre. 

SenkaDreu 

DestmiSki in lmouski Solarji 
izbrali sadje 

Na Osnovni Soli Destrnik in na njeni podndnici 
v Trnovski vasi so v okviru Solslee sheme' za zdravo 
prehranjevanje izbrali sarno sadje. TakSna je bila paC 
odloCitev Sole, ki v shemi sodeluje Ze nekaj let in je z 
rezultati zadovogna. je povedaI ravnateg O~ Destrnik
Trnovska vas Drago Sku1jeni. »Uradni sadni dan, ce mu 
lahko tako reeem, je pri nas ob sredah. Loeeno od Solslee 
malice in v posebnem prostoruje ucencem na vogo sadJe, 
veCinoma so to jabollea lolealnih pridelovalcev. Ker pa 
sadja ne pojedo v enem dnevu, ga razdelimo Se na druge 
dni. V shemo se bomo vsekakor prijavili tudi za prihodnje 
solsko leto. Zaenkrat Se nismo razmiSljal~ da bi ponudbo 
razSirili tudi na zelenjavo in mleko.« 

Stajerski tednik -
casopis z najboljsimi regijskimi zgodbami 

na spletu z aktualnlml novlcaml vsak danl 
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koristijo prve spomladanske pase, 
ceprav so te bolj kot za sarno pri
dobivanje medu pomembne za sti
mulacijo razvoja cebeljih druzin.« 

Prvi pasi pri nas sta divja cesnja 
in regrat, ki sta ze zacela cveteti. 
Bozovicar upa, da bo vreme ugo
dno in brez jutranjih temperatur 
pod lediScem, ki bi lahko povzroci
Ie nepopravljivo skodo predvsem 
na poganjkih akacije in posledicno 
na njenem medenju. 

Zastarela cebelarska 
tehnologija 

Damjan Medved iz Cirkovc v ob
cini Kidricevo, ki z vee kot sto panji 
nadaljuje vee kot stoletno drl:lzin
sko tradicijo cebelarstva, je prepri
can, da je slovensko cebelarstvo 
izpostavljeno tezkim preizkusnjam 
in izzivom. »Nekatere tezave so 
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CvetOCi regrat velja za enD proil 
StevilCnost. 

pac rezultat casa, nanje se skOi 
ne da vplivati. Sem sodijo prE 
vsem podnebne spremembe, tL 

klasicnih travnikov skoraj ni VI 

saj kmetje travo pokosijo ze prl 
cvetenjem. Nujno je, da analiziI 
mo pasne razmere v naravi,drza 
pa bi morala poskrbeti za spodb 
de za medovfte rastline.« Vse 
je tudi bolezni in gnilobe, zaradi ( 
sar so obeasno hendikepirane ce 
regije, Medved pa vidi prob!e 
predvsem v· nelojalni konkurenci 
zastareli tehnologiji. Spominja s 
da so bili sloven ski cebela~i v J 
goslaviji tehnolosko najbolj napr 
dni, v samostojni drZavi so na te 

Po stevilu ceberlaryev velik~ 
samooskrbe pa ni 

V slovenskem centralnem registru cebelY!iakov je bilo konec 
oktobra lani vpisanih 10.933 cebelaryev, ki so imeli v povpreCju 17 
cebeljih dmzin. Po podatkih iz registra kmetijskega ministrstva 
je v Sloveniji 204.736 cebeljih druiin. Svojevrsten paradoks je 
dejstvo, da se naSa driava po stevilu eebela1jev sicer uvrsca v san 
vrh med Clanicami EU, pa vendar hkrati velja za eno najmanjSih 
pridelovalk medu v Uniji. Se vee, stopnja samooskrbe z medom 
ni dobra, saj naSi cebelaryi s svojim pridelkom pokrijejo zgog 
polovico domace porabe. Slovenci v povpreCju porabimo skoraj po 
kilograma medii na leto, cebelaryi so leta 2017 pridelali 805, lani pc 
lear 1.750 ton medu. 
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