
Osnovno Solo 6obrovko - Dole
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Stevilka z oug-2 / zot6-zg6-I

Datum: 27. S.2oL6

S\TET STARSEV

ZAPISNIK

5. skupno sejo Sveta star5ev Osnormo Sole Gabrovka - Dole v Solskem

letu 2ou;l2o16, ki je bila v entRtEK, 19. 5. 2oL6, ob tS.oo uri v

zbornici OS Gabrovka.

PRISOTNI: Tanja Vodenik Vozelj, Petra Okoren, Mateja BlaZid, Barbara Pavli
Hribar, Lilijana Martindid, Darja Meserko, Vanja [.ovSe, Marija Dim, Mojca Mlakar

OpRAVIenNO ODSOTNI: Nadja Petje, Melita Odlazek, Renata Brinovec, Tamara
Pov5e, Marinka Lenart

NEOPRAVICENO ODSOTNI: Matejka Strah Bajec, Jasna Starina Nemanid, Franc
Krafogel, Darko Cilen5ek, Tanja U5tar, Franc Bevc, Sabina Zore, Metka Prijatelj, Maja
Meserko, PrimoZ Jako5, Milena Breskvar

OSTALI PRISOTNI: Igor HOSTNIK ravnatelj, Vesna PATERNOSTER
zapisnikarica, Maja Plazar, Marjeta Mrhar, Irena Koci

Mateja BlaZid (v nadaljevanju: predsednica) je prisotne dlane pozdravila in ugotovila,
da je na seji prisotnih B dlanov. Svet starSev Osnorrne Sole Gabrovka - Dole torej ni
sklepden. Predsednica je predlagala, da se kljub nesklepdnosti obravnava todke po
dnermem redu z vabila. Preko korespondendne seje pa se bodo sprejeli vsi sklepi.

Kr Potrditev dnevnega reda

Predsednica je predlagala, da se v dnermi red doda nova todko z todka, in sicer
Porodilo Komisij e zaprehrano o izvedeni anketi tako da S. seja poteka po naslednjem

DNE\AIEM REDU:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Poroiilo Komisije za prehrano o izvedeni anketi
B. Pregled sklepov zapisnika B. redne seje in pregled ter potrditev

zapisnika 4. korespondenine seje
4. Soglasje k cenam delovnih zvezkov in uinih gradiv za Solsko leto

2o1612ot7



Nadstandardni prograrn za Solsko leto z.ot6 I 2ot7
Organizacija med poletrrimi poEitrricami
Potek mandata UO Solskega sklada Osnovne Sole Gabrovka - Dole
Pobude in vpra5anja predstavnikov oddelkov
Razno

Kz Poroiilo Komisije za prehrano o izvedeni anketi

Predsednica je predstavila prisotno dlanico Komisij e za prehrano Ireno Koci in ji
predala besedo.

Irena Koci je za naprej predlagala, da naj na sejo povabimo tudi dlane, ki so bili
imenovani s strani star5ev, saj meni, da bi tako pridobili tudi njihovo stali5de o
delovanju Komisije za prehrano. Predvideno je, da se bo Komisija za prehrano
ponovno sestala konec avgusta. Predstavila je delo komisije na podrodju prehrane ter
rezultate ankete o Solski prehrani. Pojasnila je, da je bila anketa enaka lanski, saj le
tako lahko naredimo primerjavo z lanskimi rezultati. Povedala je, da je bil letos odziv
star5ev dober. Predstavila je analizo leto5nje ankete, ki je priloga zapisniku. Poudarek
na analizo je bil na:

- zajtrkovanju;
- samopostreZni malici;
- vkljudevanju sezonskega sadja in zelenjave v obroke;
- narodanje na kosilo v Soli;
- navajanju otrok na nove sestavine'
- itd.

Predstqunike je zanimqlo, koli6na kolidinq kosilq se zaurie.

Maja Plazar je pojasnila, da je pred kratkim spremljala kolidino odwZene hrane in
povedala, da se je kolidina odpadkov biorazgradljive hrane zelo zmanj5ala. Skrbi pa
jo, ker nekateri otroci (predvsem na podruZnidni Soli) malice sploh ne vzamejo in ti
otroci so celo dopoldne brez hrane. Predstavila je primer, ko so imeli na jedilniku
kuhano 5unko. Kuhano Sunko je vzela le tretjina, ostali pa so pojasnili, da je ne bodo
jedli, ker ni domada. Sicer opailazelo velik napredek med udenci na vseh podrodjih, ki
so vezane na prehrano.

Predsednico je zanimalo, kako na sestankih Komisie za prehrano sodelujejo otroci,
tor ej pr edstauniki uienceu .

Maja Plazarje povedala, da zelo lepo sodelujejo in tudi nimajo veliko pripomb.

Irena Koci je sejo zapustila ob 18.25 uri.

KS Pregled sklepov zapisnika t. redne seje in pregled ter potrditev
zapisnika 4. korespondenine seje

Predsednica je predstavila sklepe zapisnika, sprejete na 3. redni seji z dne L4. r. zo16.
Zapisnik je bil potrjen na 4. korespondendni seji in takoj zatem objavljen na spletni
strani Sole.

$.
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Predsednica je predstavila sklep zapisnika, sprejetega na 4. korespondendni seji, ki se
je zadel a 2T . r. zo16 in zakljudila 29. t. 2e16.

K4 Soglasje k cenam delovnih zvezkov in uinih gradiv za Solsko leto
zol^6/zorz

Predsednica je povedala, da je prejela s strani Sole seznam delovnih zvezkov s cenami.
Povedala je, da mora svet star5ev podati ravnatelju soglasje za skupno ceno delovnih
nrezkov in udnih gradiv za Solsko leto zor6lzotT. Seznam je priloga k zapisniku.
Besedo je predala rarrnatelju.

Rarmatelj je povedal, da je seznam podoben kot lani in ima hkrati tudi kar nekaj
sprememb. Pojasnil j", da je Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in Sport do letos
zaviralo nakup novih udbenikov in tako je velikemu Stevilu udbenikov potekla
veljavnost. Pojasnil je, da se pri dolodenih razredih, v primerjavi z lanskim letom,
skupna cena nabave delovnih wezkov razlikuje. Letos je malo vedji trend po
samostojnih delovnih zvezkih. Pojasnil je tudi, da so na vi5ji stopnji skupne cene za
nekatere udence vi5je, ker so vkljudeni tudi delovni nrezki za izbirna predmeta
nem5dina in franco5dina in atlas. Atlas se obidajno kupi en na gospodinjstvo in se ga
uporablja v ved razredih, uporablja ga ved otrok iz iste druZine. Delovni zvezki za
izbirne predmete pa so namenjeni le udencem, ki so se za ta predmet odlodili. To je
tisto gradivo, ki ga na5i strokormi delavci potrebujejo, da kvalitetno izpeljejo pouk.

Ks Nadstandardni program za Solsko leto zo16/zo17

Predsednica je predala besedo rarmatelju.

Ravnatelj je predstavil osnovne podatke za naslednje leto:
- Stevilo dni pouka (r9r dni);
- Stevilo udencev (r85 udencev) in oddelkov (t3 oddelkov);
- podalj5ano bivanje v Gabrovki in na Dolah pri Litiji;
- jutranje varstvo se bo izvajalo v Gabrovki;
- manj5e udne skupine, ki bodo pri predmetih MAT, SU in TJA v kombiniranem

oddelku T.in 8. r. v Gabrovki;
- 2. strokormi delavec bo v r. in 2. razredu na Dolah pri Litiji ter v L. razredu v

Gabrovki;
- predstavil je obvezne izbirne predmete (v Gabrovki: Nem5dina I, II, III,

Likovno snovanje I, II, III, Matematidne delavnice 7,8, 9, Sport za sprostitev,
RadunalniSka omreZja, Franco5dina, Obdelava gradiv - umetne snovi ter na
Dolah pri Litiji: Likovno snovanje, Obdelava gradiv umetne snovi,
RadunalniSwo ter Sport za sprostitev);

- predstavil je neobvezne izbirne predmete (v Gabrovki: Tehnika in
radunalniStvo ter na Dolah pri Litiji: radunalni5wo);

- Letna Sola v naravi se bo izvajala na Debelem rtidu, za udence 5. in 6. razreda, v
dasu od 3. ro. zo16 do 7.to. zot6;

- CSOD se bo izvajal v domu BreZenka za uden ce 7. razreda, v dasu od rz. 6. zotT
do 16. 6. zorT;

- iwajali se bodo plavalni tedaji, in sicer: Navajanje na vodo (pred5olski otroci),
ro urni plavalni tedaj (r. razred) in obvezni zo urni plavalni tedaj (2. razred);

- izvedli se bodo projeltiZdrav iivljenjski slog in EVS prostovoljec.



Ravnatelj je dlane seznanil, kako poteka situacija v nrezi z vrtcem v Gabrovki.
Pripravlja se dokumentacija za gradnjo. Povedal je, da je pred kratki Zupan dobil
investito{a, ki naj bi zgradil eko oziroma leseno zgradbo. Kasneje bi ustanoviteljica ta
vrtec prevzela kot lastnica. Vendar je bila ta ponudba bistveno draZja od pridakovanj.
Tako da se je ustanoviteljica odlodila za izvedbo obidajne gradnje. Kot kaile, vrtca do
zadetka naslednjega Solskega leta ne bo, lahko pa bi se zakljudila do pomladi zor7. Po
izgradnji rrrtca v Gabrovki pa ustanoviteljica obljublja re5itev v nrezi z vrtcem na
Dolah pri Litiji.

Rarrnatelj je pojasnil, da je Stevilo obiskov na popoldanskih GU modno upadlo. Kljub
temu, da smo das popoldanskih GU na ieljo star5ev zamaknili pol ure kasneje.
Pridela se je razprava. Predstavniki menijo, da se pri nekaterih uditeljih zelo dolgo
daka, da zakljudi pogovor s starlem. Maja Plazar meni, da se star5i ne zavedajo
kak5en udinek lahko naredijo pri svojih otrocih z obiskovanjem GU. Pojasnila je, da
bo to problematike vkljudila tudi v anketi. Ravnatelj prosi predstavnike, da to
sporodijo svojim razredom ter meni, da tudi de so rezultati pri udencu dobri, jih je
dobro sli5ati po obeh kanalih.

Barbara Hribar je priSla na sejo ob 19. uri.

Predsednica je pojasnila, da je z vkljudiMjo 5e ene predstarrnice svet star5ev Osnorme
Sole Gabrovka - Dole sklepden. Predlagala je, da se predstavnici na hitro ponovno
predstavi todke in se sprejme naslednje sklepe

SKLEP 5t. t: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole daje soglasje k
predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah za Solsko leto zoL6f 17.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 9 dlanov.

SKLEP 5t. z: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole sprejme zapisnik
4. korespondenine seje, s priietkom 22. L. zot6 in zakljuikom 29. L. zor.6,
v predloZeni obliki.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 9 dlanov.

SKLEP 5t. 3: Svet star5ev Osnovne Sole Gabrovka - Dole poda ravnatelju
soglasj e za skupno nabavno ceno delovnih nrezkov in drugih uinih gradiv
za posamezni razred za Solski leto 2oL6/2oL7.

>>ZA<< predlagani sklep je glasovalo 9 dlanov.

K6 Organizacija med poletnimi poiitnicami

Predsednica je predala besedo rawatelju. Rarmatelj je povedal, da bo pedago5ki del
koristil dopuste od rr. 7. zo16 do 19. 8. zo16. Uprava bo zaprta od rr. 7. zo16 do 22.7.
zot6. Vrtec na Dolah bo v juliju zaprt. tokacija izvedbe predSolskega programa bo v
Gabrovki usklajena s diSdenjem. V Soli bo deloval dva tedna, v dasu, ko se bo
generalno distil spodnji vrtec, od 25. 7. zo16 do S. B. zo16.

Ravnatelj je povedal, da se bo v juliju izvedla menjava kuhinjske opreme in
posledidno bo potrebno kuhanje izvajati v drugih kuhinjah.



K7 Potek mandata UO Solskega sklada Osnovne Sole Gabrovka - Dole

Predsednica je povedala da bo v zadetku oktobra potekel mandat Solskemu skladu
Osnorme Sole Gabrovka Dole. Do takrat mora svet starSev predlagati svoje
predstarmike, torej predstavnike star5ev iz matidne Sole, iz podruZnidne 5ole, iz vrtca
na Dolah in vrtca iz Gabrovke. Nato pa moramo celotno sestavo Solskega sklada tudi
potrditi. Predlaga, da se star5e seznani o poteku mandata in se jih povabi k
sodelovanju. Na septembrski seji pa se bi sprejeli vsi potrebni sklepi.

Rarmatelj je pohvalil Solski sklad in njihovo uspe5no delovanje.

Predstqunike je zanimqlo, ali je se bo u tem {olskem lent izuedel fu kakien oduoz
oziroma kam se lahko odloii papir.

Rarmatelj je pojasnil, da se bo letos izvedel 5e en odvoz. Lahko pa se papir pripelje
tudi v dasu, ko ni odvoza. OdloZi se ga lahko pred ambulanto ali pred vhodom pri
zelenem delu 5ole. V primeru deZja, naj se papir zlaga pod nadstre5kom.

K8 Pobude in vpra5anja

Matejo Blaiid je zanima.lo, alije moino najeti telouadnico zafi.zidne osebe za kakina
prq.znouanjq..

Rarmatelj je pojasnil, da se je do zdaj tak5en najem izvedel preko Sportnega druSwa.
Predstavil j" oviro v primeru, da se oddaja telovadnica fizidnem osebam ter
tolmadenje ustanoviteljice v tem primeru. Predsednica predlaga, da se do naslednje
redne seje pripravi re5itev ter kak5no ponudbo za najem fizidnem osebam, saj se ji zdi
zadeva zelo dobra re5itev.

Maja Plazarje vse prisotne povabila na preventivne dejavnosti, organizirano kot dan
odprtih wat ZD Litija in na5e 5ole. Letos bo poudarek na odkrivanju rakavih
sprememb na maternidnim watu. Dejavnosti se bodo izvajale v petek 27.5.2ot6,
med 15. in 18. uro.

Kg Razno

Pod to todko ni bilo razprav ali sprejetih sklepov.

Predsednica se je dlanom zahvalilazaudeleZbo in zakljudila sejo ob 19.45 uri.

Zapisnikarica:

Priloge:
- Analiza ankete o Solski prehrani
- Seznam delovnih zvezkov in udnih gradiv za Solsko leto zot6lzotT

Predsednica Sveta star5ev
Osnovne Sole Gabrovka - Dole:

i Mateiagll,ALtf,E
C'z$ arendvrn 

'o 
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ANALIZA - Grafi

Zbiranje podatkov je potekalo od 22.1 .16, 14:02 do 29.2.16, 14:13

Kateri razted obiskuje vaS otrok? Prosimo, izberite enega (ali veE) od naslednjih odgovorov.
(n = 53)

Moinih je ve6 odgovorov

0o.r'o LOoh 20o!o

Ali vaS otrok zajtrkuie? Prosimo, izberite enega od nasledniih odgovorov.
(n = 52)

0o.,'o ?oon 4(lo.,o 60% 80".6

'vsak dan

obdasno

nc, nikoli
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Glede na to, da ste odgovorili z NE, zakai ne? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.
(n=4)

Prcdolgo spi, se nrr mudi v 3olo,

NoCc je*i, mu ne paic,

Ni laien,ilina.

Dugo:

Odgovori Frekvence

zajtrk doma

Koliko obrokov zaui;iie dnevno va5 otrok? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov. (n = 52)

0oi; 20ore 40"16 60o.,b 80o."; 1000.,'"

Ali menite, da lahko Solska malica nadomesti zaitrk? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.
(n = 52)

da (13".,b)

ne (8?ori)
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Ali vaS otrok malico poje? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.
(n = 51)

Menite, da Solska malica ustreza nadelom zdrave prehrane?
naslednjih odgovorov

(n = 51)

0oto

da

NC

vdasih

Odgovor prosimo utemeljite. Da, ker...

Prosimo, izberite enega od

vsa ilvila, ki jih vkljuduje Solska malica ustrezajo nadelom zdrave prehrane.

vkljuiu.ye razliEne sestavine inle dovolj pestra

kerje raznolika

so na voljo bolj polnovredne vrste kruha in ni veliko sladkorjev

vsebuj e raznoliko prehrano.

ponuja pestro hrano, v kateri so vkljudena Livlla iz vseh skupin, tako sadje, mleini izdelki, Zitarice, nesladkan daj in tudi kakSna zelenjava se
najde vmes.s

dajete temu (pre)velik pomen

je ramolika in uravnotezena
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vsali dan je sadje tudi kruh ni disto navaden so rudi namazi in

otroci potrebujejo veliko energije.

je vedno najedilniku sadje

menirq da je zares z.drava, ker vedno vsebuje tudi sadje

nikoli ni preved sladkorja, so domaii pndelki

vesebu.;e mledne, zeljavne in sadne dodatke

dovolj sadja,namazov itd.

Ali je vas otrok naroeen na kosilo? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov. (n = 51)

Gtede na to, da ima va5 otrok kosilo, ali kosilo poje? Prosimo, izberite enega od nasledniih odgovorov.
(n = 35)

06.03.2016 Sfran4/9
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Proslmo, napiiite, all ste zadovollni s sestavo koslla. Prosimo, lzberlte enega od naslednllh odgovorov.
(n = 35)

Glede na to, da vai otrok Nl naroden na kosilo, prosimo, da odgovorite, zakaj ne? Prosimo, izberite
enega od nasledniih odgovorov. (n = 14)

I, = 2,5
Grc domov takoj po pcti Sold<i uri,

Ni la6cn,ilafta,

Koeilo mu ni dobro,

hcviroka qra kosla'

Bugo:

Odgovori Frekvenca

losilo doma

ko pride domov ima kuhano kosilo.sebo.y pa prinese kakSen sadje

vsak dan ima doma kosilo okol l4h

06.03.2016 Sfran5/9
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Menite, da Solsko kosilo ustreza na6elom zdrave prehrane? Prosimo, izberite enega od
nasledniih odgovorov. (n = 51)

Ali menite, da je v Solski prehrani vkliuEenega dovolj sadia in zeleniave?
naslednjih odgovorov. (n = 51)

Prosimo, izberite enega od

Menite, da va5 otrok v Soli poje dovoli sadia in zelenjave? Prosimo, izberite enega od
naslednjih odgovorov.

(n = 51)

da (61",i,)
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Menlte, da v Soli otrokom ponujamo dovolj pestro in raznoliko hrano? Proslmo, izberite enega od
naslednjih odgovorov.

(n = 48)

0% 10%

AIi ste mnenia, da na Soli poteka dovolj dejavnosti, ki spodbujaio zdravo prehranjevanje in kulturo
prehranjevania? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.

(n = 48)

Na5tejte dejavnosti, ki iih poznate s podroEja spodbujanja zdravega prehranjevanja in kulture
prehranjevanja na naii 5oli.

zdrav Zivljen;ski slog

slovenski zajtrk

slovenski zajtrk, shema Solskega sadja

razdeljevanje sadja ob sredah, naravoslovni dnevi,

slovenki tradicionalni zajtrk

pitye teko6in. nesladkan daj, sadje in zelenlava, raznolik kruh

to bi morali poznati starSi ali uditelji? zdravstveni domovi imajo svetovalke na tem podroiju. upam, da tudi litijska obdina... njih bolj pogosto
povabite na Solo pa morda 5e kak5nega Zrvilskega tehnologa (ki ima tudi svoje otroke).

ni jih veliko
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sadni dan ob sredah

sadni dan v tednu

shema Solskega sad.la

tradicionalni slovenski zajtrk. razdeljevanje obrokov sadla enkrat na teden zjutraj. tehni5ki, naravoslovnr dnevi, .

tim zdrave Sole

veliko gibanja

eko Sola, shema sadja...

okolje, slovenSdina, Sportna vzgola

slovenski zajtrk, zdrav a prehrana

zdrav slovenski zajtrk ob sredah dodatno sadje in zelenjava....

umivanje rok, , uporaba prtiikov, oglaSevanje prehranske piramrde, spodbude med obroki s strani uiiteljev, upoStevanje bontona, pravila Solskegr

red4 roditeljski sestanki..

tradicionalni slovenski zajtrk, shema Solskega sadja, zdrava Sola

kosilo

pogovori, zdravi jedilniki, slovenski zajtrk

Ali ste seznanjeni s 5olskim jedilnikom? Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov.
(n = 47)

ne (13'o)

da (o{asna deeka, sfletu *an ide) (8?"i;)
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Bi nam 2eleli sporoiiti 5e kaj - predlogi, pripombe, pohvale glede Solske prehrane?

pri kosilu ved zelenjavnih prilog

skutni namazi z zeli5di, desnom- otroci jih jejo redko, raje jedo samo kruh

e

ne.

ved spodbujanja zz zelenjavo. predlagam pa en dan na mesec, ko bodo otroci sami sestavili jedilnik. vsak mesec en raned, ko bi udenci sestavili
jedilnik po svojih Zeljah. ve{amem, da ta dan ne bo najbolj zdrav. vendar jim s tem morda stimuliramo k jedi ostalih sicer zdravih jedi.

otrokom bi raje kuhali tisto, kar otroci radi pojedo, tako se ne bi metalo toliko hrane stran! !

Zelim, da je otrokom omogodeno posku5anje razlidne hrane, ne strinjam pa se z vsiljevanjem in siljenjem.

nekateri starSi grajajo hrano, ker njihovi otroci nejejo doloceno hrano, glede na izbor.;edi, ki so najedilniku, ustreza zdravemu prehranjevanju

menlm da, de otrok dolodene hrane ne mara, ga ni potrebno siliti da vse poje

preved stroga nadela glede zdrave prehrane vdasih lahko dobr.lo tudi kaj po njihovi izbiri,med in maslo bi bilo lahko lodeno ker marsikdo je samo

med ali pa samo maslo na kruhu namesto otroSkega daja bi bil lahko hibiskus je bolj kisel okus in otroci bi ga verjetno raj5i pili in brez dodatkov kc

ie cimet takSni dodatkr nai bodo posebel naj si iih vsak posameznik ki jih ima rad vzarne

iz pripovedovanja otrok sklepam, da je hrana v Soli kvaliteora in okusno pripravljena. je pa problem v enem izmed mojih otok, ki vztrajno zawata
zeleujavo oz zelenjavnejedi, deprav so mu tudi domavsakodnevno ponujene.tim, ki sodeluje v pripravi in izvedbi prehrane lahko pohvalim kot

odlidnega. kot star5 se zavedam, da so moji otroci osebnosti zase in, da 5e tako dober sistem prehrane ne more zadovoljiti vseh individualnih potreb

oz.vdasih kar neumestnih zahtev odraidajodega otroka pnmanje pa izrekam vsemu kadru. ki se v iasu kosila resnitno trudi , da otrok podasi in
vztraino napreduie tudi pri pokuSanju jedi, ki jih preprosto ne mara.

ne

manj komplicira.yte! posluSajte mnenje offok. poskusite vsaj lx mesedno upo5tevati ielje otrok za npr malico, pa detudi ne bo najbolj zdrava.

veriamem, da se vam sistem zdrave prehrane s tem ne bi podrl, otroke pa bi s takim nadinom osreiili. sredni otroci so zdravi otroci!

po pogovoru z otrokom je pripomnil. da juhe niso dobre, neokusne. preved je mlednih narnazov, ponudite kdaj tudi mesno-zelenjavnega. samega

vpogleda v to, koliko otrok poje pa starsi nimamo, ker ga tudi ne moremo imeti samopostreZna malica je ok, vendar smo star5i dobili kdaj od

otroka pripombo, da ni bilo dovolj hranc, dq ry-io eni vzeli prev

pri popoldanski malici bi lahko namesto kruha otrokom ponudili sadje in jogurte.

moja je le pohvala

otrok vedkrat potoZi, dazaradi prvega prevoza ne more po1esti kosila kadar pa odide z drugim prevozom ni problem

koliko otrok za malico poje vse mledne in zelenjavne narnaze? mislim, da jih ved pnstane v koiu kot v Zelodcu. kot sem sli5ala, tudi ribji namazl

ne sluZrjo svojemu narnenu. eden od mojih otrok je zaradi lega pogosto laden. mislim, da se da, kjub zdravi Soli 5e preoblikovati jedilnik v tej men,

da se poje ved hrane, kotjo pristane v ko5u zabio-razgradljive odpadke. zakaj otroci, ki ne pojedo sadja injogurtov v Soli, ne smejo prinesti tega

domov? konec koncev pladam to sadje in jogurt in je moj, kajne? mislim, da jogurta ne vrZete stran, kajne? de se bojite, da se bo jogurt razlil, lahko

otroci od doma nosiio namenske plastidne posode, v katere bodo shranili odvedno sadje injogurte. hvala
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spra5ujem vas deje vsemjasno kaj je to integrirana pridelava??????


