
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

- OSNOVNIM ŠOLAM 

- OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

- ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S 
POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 

Številka: 024-20/2022/2 
Datum:  22. 1 1 . 2022 

Zadeva: UKREP ŠOLSKA SHEMA – OBVESTILO O ROKU ZA PRIJAVO ZA 
NASLEDNJE SOLSKO LETO 2023/2024 

 

Spoštovani, 

vse osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom ter zavode za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: šole) vabimo k sodelovanju v 
ukrepu ŠOLSKA SHEMA. 

Šolska shema je ukrep Skupne kmetijske politike EU in pomeni razdeljevanje brezplačnega 
dodatnega obroka sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov otrokom v Soli, vključno 
z izvajanjem spremljevalnih izobraževalnih dejavnosti. Prijava šol je na letni ravni. V povprečju 
vsako šolsko leto sodeluje 420 slovenskih šol oziroma 175.000 učencev. 

OBVESTILO 

Šole obveščamo, da se približuje končni rok za PRIJAVO v ŠOLSKO SHEMO za naslednje šolsko 
leto 2023/2024. Zato vabimo šole, ki se še niso prijavile, da to storijo najkasneje do 
vključno 1. decembra 2022. 

Vloga za prijavo je elektronska in se podpisuje s kvalificiranim elektronskim podpisom. Zato šoli 
NI potrebno tiskati elektronsko izpolnjenega prijavnega obrazca in ga pošiljati po pošti na 
Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP). 

Pri izpolnjevanju vloge za prijavo naj šola uporabi »Navodila za elektronski vnos in oddajo vlog 
za odobritev vlagatelja za pomoč šoli za šolsko leto 2023/2024«, ki so objavljena na spletni strani 
ARSKTRP: https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/. 

Za morebitno pomoč pri izpolnjevanju elektronskega prijavnega obrazca je na voljo 
Informacijska pisarna ARSKTRP, tel. številka O1 580 77 92. 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/izvajanje-solske-sheme/


DODATNO OPOZORILO v zvezi z zahtevki za izplačilo pomoči šolske sheme: 

Pooblastilo za dostop in uporabo aplikacije TRŽNI UKREPI ARSKTRP velja do 31. 12. 2022. Zato 
predlagamo, da šole čimprej — še pred pripravo zahtevka za prvo obdobje razdeljevanja — 
uredijo novo pooblastilo. Najdejo ga na spletni strani ARSKTRP:  
https://www.qov.si/zbirke/storitve/izvaianie-solske-sheme/. 
 

S spoštovanjem. 

 

Pripravila: 
Tanja Polak Benkič     mag. Marjeta Bizjak
       vodja sektorja 
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