ZAPISNIK
2. izrednega sestanka SVETA STARŠEV v ožji sestavi, ki je bil v ponedeljek, 1.
06. 2020, ob 17. uri v jedilnici Osnovne šole Loka Črnomelj
Prisotni člani sveta staršev: Mateja Perak, Tomo Veselič, Janez Avguštinčič, Petra Kapele,
Martina Butala Renata Lozar
Odsotni člani: 5. b in 4.5. Griblje,
Ostali prisotni: Marija Špringer, Dragica Jankovič, Helena Šikonja, Sonja Malnarič in Damjana
Vraničar
V začetku je predsednica sveta staršev Renata Lozar lepo pozdravila vse prisotne in
predlagala naslednji

DNEVNI RED:
1. Ponovna predstavitev in obrazložitev nabora delovnih zvezkov za 4. in 5. razred za
šolsko leto 2020/2021
Povedala je, da bo vodja šolskega sklada Marija Špringer obrazložila, zakaj danes izredna seja
samo za starše 4. in 5. razredov.
Vprašala je, če ima kdo pripombo ali dopolnilno na dnevni red. Ker pripomb in dopolnil člani
niso imeli, je predlagala sprejem dnevnega reda.
Glasovanje: 6 prisotnih, vsi ZA
Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet.

Predsednica je predlagal, da zapisnik seje piše pomočnica Sonj Malnarič in dala predlog na
glasovanje:
Glasovanje: 6 prisotnih, vsi ZA
Sklep 2: Zapisnik 2. izredne seje Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj piše Sonja Malnarič.

Točka 1: Ponovna predstavitev in obrazložitev nabora delovnih zvezkov za 4. in 5. razred
za šolsko leto 2020/2021

Predsednica pove, da je 26. maja dobila elektronsko pošto, v kateri je bilo pojasnilo glede
izbire in potek dogodkov za izbirno delovnih zvezkov za 4. in 5. razred. Glede na vsebino
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obrazložitve se je odločila, da skliče izredni sestanek sveta staršev in nanj povabi
predstavnike 4. in 5. razredov. Predsednica je povabila k besedi vodjo učbeniškega sklada na
OŠ Loka, Marijo Špringer, da predstavi pojasnilo, ki je v celoti navedeno v Prilogi 1.
Predsednica je povabila k besedi tudi ravnateljico. Le-ta je pohvalila delo vodje šolskega
učbeniškega sklada kot tudi vodje razrednih aktivov 4. in 5. razredov, ki so podrobno
pregledali možen nabor delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto in tudi resno pristopili k
njeni pobudi za zniževanje stroškov za delovne zvezke. Obe vodji razrednih aktivom tako
Dragica Jankovič, vodja za 4. razred kot tudi Helena Šikonja, vodja za 5. razred, sta bili enotni,
da je predlagan izbor kvaliteten in tudi komplet, ki je sicer cenejši od trenutnega leta, in ne
vsebuje DZ za družbo in naravoslovje, omogoča kvalitetno izvajanje pouka.
Po burni razpravi je predsednica predlagala glasovanje o izbiri paketa. Glasovanje je
potekalo ločeno za 4. in 5. razred. Varianta 1 je bila izločena iz glasovanja pri obeh razredih.
Za četrti razred so se prisotni odločali med varianto 2 in varianto 3.
Izzid glasovanja:

varianta 2 – 0 glasov
varianta 3 – 6 glasov

Sklep 3: Za 4. razrede se potrdi izbiro – Varianta 3

Za peti razred so se prisotni odločali med varianto 2 in varianto 3.
Izzid glasovanja:

varianta 2 – 0 glasov
varianta 3 – 6 glasov

Sklep 4: Za 5. razrede se potrdi izbiro – Varianta 3

Starši so predlagali in oblikoval se je tudi
Sklep 5: Vodja šolskega sklada ni dolžna pošiljati sezname izbranih delovnih zvezkov za
naslednje šolsko leto okoliškim trgovinam in založbam. Objavi se ga na spletni strani šole.
Glasovanje: 6 prisotnih, vsi ZA
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Marija Špringer je na koncu še povedala in prosila predstavnike razredov, da sporočilo
prenesejo naprej vsem staršem: »Želela bi sporočiti vsem staršem, ne samo članom Sveta
staršev, da je v obvestilih o učbenikih, delovnih zvezkih in ostalih šolskih potrebščinah spodaj
pod besedilom navedena moja službena telefonska številka in elektronski naslov. Vedno sem
na voljo vsem, da jim pojasnim, razložim kakršenkoli dvom, problem, ki je povezan z zgoraj
navedeno vsebino. Pričakujem konstruktiven pogovor, saj menim, da je le z dialogom možno
reševati vse težave, če se te pojavijo – poiskati ustrezne rešitve v zadovoljstvo vseh.«
Predsednica se je zahvalila vsem prisotnim za konstruktiven dialog in sejo zaključila ob 18.45.

Zapisala Sonja Malnarič

Seznam prilog:
Priloga1: Obrazložitev oziroma pojasnilo predsednici Sveta staršev z dne 25. 05. 2020
Priloga 2: PONOVNA PREDSTAVITEV IN OBRAZLOŽITEV NABORA GRADIVA (DELOVNIH
ZVEZKOV) ZA 4. IN 5. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
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Priloga1: Obrazložitev oziroma pojasnilo predsednici Sveta staršev z dne 25. 05. 2020
Osnovna šola Loka
Kidričeva ulica 18
8340 Črnomelj

Datum: 25. 5. 2020

Zadeva: Obrazložitev oziroma pojasnilo predsednici Sveta staršev

Spoštovana predsednica Sveta staršev, ga. Renata Lozar!
V ponedeljek, 25. 5. 2020, smo imeli videosestanek naslednji učitelji: ravnateljica Damjana Vraničar,
Dragica Jankovič – vodja aktiva učiteljev 4. razredov, Helena Šikonja – vodja aktiva 5. razredov, ki je
bila zaradi službenih obveznosti odsotna, prisotni so bili še: učitelji Darko Kočevar, Stanka Mržljak,
učiteljica Jana Štajdohar, ostali povabljeni učitelji: Marjetka Žunič, Franci Mravinec so imeli ob sklicu
že v naprej predvidene obveznosti v povezavi s poukom. Bodo pa o vsebini sestanka obveščeni.
Prisotna je bila tudi knjižničarka Marija Špringer.
Sestanek je sklicala vodja aktiva za 4. razred, ga. Dragica Jankovič in to zaradi pripomb in pritožb treh
staršev učencev iz 4. razredov, bodočih petošolcev.
Pripombe so bile namenjene poslanemu OBVESTILU STARŠEM BODOČIH ČETRTOŠOLCEV IN
PETOŠOLCEV, kjer je v obvestilih za oba razreda knjižničarka med drugim besedilom navedla, da naj
paket Radovednih pet 4 in paket Radovednih pet 5, posebni komplet C – samostojni delovni zvezki za
matematiko, glasbeno umetnost in za Slovenski jezik 4 oziroma 5 – izdajo s plusom + kodo založbe
Rokus, starši naročijo oziroma kupijo pri podjetju Kopiji Nova, ker ju je edino pri tem podjetju možno
naročiti oziroma kupiti. Ta podatek za starše se je knjižničarki zdel smiseln, ker je želela, da starši
nimajo težav pri naročilih oziroma nakupih le-teh. Nikakor pa ni bil v ozadju mišljen kakršenkoli
namen delati reklamo za omenjeno podjetje. Sicer je v nadaljevanju lepo razvidno, da so bili vsi ostali
predlagani delovni zvezki (Praktično gradivo za NIT, založba Izotech in Young Explorers 1 oziroma 2)
kot tudi ostale šolske potrebščine, označeni, da jih lahko starši kupijo kjerkoli v papirnici.
Starše je zmotila tudi cena. Namreč na sestanku Sveta staršev, ki smo ga imeli na OŠ Loka, 13. 5.
2020, je knjižničarka navedla, da omenjena kompleta z zamenjavo delovnih zvezkov z zvezkoma
Gradim slovenski jezik 4 oziroma 5, izdaja s plusom, staneta 39 evrov, kar je bilo prvotno tudi res, saj
je šlo za osnovna paketa. Pripomnila pa je, da bo prišlo v osnovnem kompletu C do zamenjave že
obstoječih delovnih zvezkov za slovenščino s samostojnim delovnim zvezkom Gradim slovenski jezik –
izdaja s plusom za 4. oziroma 5. razred in da bo cena morebiti nekaj evrov višja.
Za ta omenjeni komplet so se učitelji v aktivih za 4. in 5. razred odločili zato, ker so učni načrti za oba
razreda že prilagojeni novima delovnima zvezkoma Gradim slovenski jezik 4 oziroma 5, izdaja s
plusom. Poleg tega, kar je še bolj pomembno, pa je to, da so učitelji imeli cilj znižati skupni znesek
cen delovnih zvezkov, tako za 4. kot tudi za 5. razred. Učitelji 4. in 5. razreda so tudi temeljito
pretehtali vse možnosti pri izbiri gradiva in upoštevali navodila ravnateljice, da morajo zmanjšati
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stroške pri nakupu gradiv. Staršem je knjižničarka tudi nanizala primerjavi med lanskim in letošnji
šolskim letom.
Priloga: Primerjava izbora delovnih zvezkov med letoma 2019/20 in 2020/21.

Omenjeni starši tudi očitajo knjižničarki, da jih je zavajala s podatki (prej cena 39 evrov, potem pa
poskoči na 41,50 evrov pri novo nastalih paketih). Da je posebej poudarila, kje naj starši omenjena
paketa naročijo oziroma nabavijo. Torej, da je ravnala protizakonito in koruptivno, kar vsekakor ne
drži. Namen tega eksplicitnega poudarka je bil ta, da bi olajšali staršem nakup v omenjenem podjetju,
ki edino razpolaga s tem gradivom.
Starši so navedli pripombo, da imajo pravico vse gradivo za bodoče šolsko leto kupiti svojim otrokom
kjerkoli, torej ne samo v naprej določeni založbi oziroma papirnici. To je v redu, vendar je prej
omenjeni paket resnično možno naročiti oziroma kupiti le pri točno določenem podjetju.
Po prejetih pripombah staršev, v petek, 22. 5. 2020, je knjižničarka po posvetu z vodji aktivov za 4. in
5. razred ter z ravnateljico, TAKOJ PREKLICALA vsa obvestila staršem za bodoče četrtošolce in
petošolce, obvestila je tudi vse omenjene založbe DZS -poslovalnico Črnomelj, MKZ Novo mesto,
trgovino Dar dom Črnomelj in podjetje Kopija Nova, kamor je 20. 5. 2020, poslala omenjena
obvestila. Napisala je tudi, da naj staršem ne prodajajo nobenih delovnih zvezkov oziroma karkoli iz
seznamov. Vsa obvestila, ki bodo nastala naknadno, jim bo posredovala v najkrajšem možnem roku.
Tudi s strani založnikov: MKZ Novo mesto in po telefonu iz poslovalnice DZS Črnomelj, je bila
knjižničarka opomnjena, naj ustavi celoten postopek glede obveščanja oziroma naročanja, kupovanja
staršev bodočih četrtošolcev in petošolcev, češ, da je bil postopek obveščanja protizakonit in da se
lahko pričakuje kriminalistična preiskava.
Razrednikom učencev bodočih četrtošolcev in petošolcev pa je ravno tako v petek, 22. 5. 2020,
knjižničarka poslala OBVESTILO ZA STARŠE, naj počakajo z nakupi vsega gradiva (delovnih zvezkov) za
oba razreda.
Sklep prisotnih članov na sestanku je bil naslednji: staršem se ponudijo 3 variante možnih nakupov
oziroma naročil, kjer si bodo – po lastni želji vsakega starša nabavili ali naročili gradivo.

ZA 4. RAZRED:

1. varianta: že obstoječa, (ki smo jo prvotno sprejeli na Svetu staršev), brez navajanja
naslova podjetja, tega gradiva strokovni aktiv za 4. razred ne ponuja, tudi se ga v
uradni seznam ne umesti.
RADOVEDNIH PET 4, POSEBNI KOMPLET C - samostojni delovni zvezki,
za matematiko, glasbeno umetnost in za slovenščino Gradim slovenski jezik 4, izdaja s
plusom+ koda
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075929135

cena
41,50

Z delovnima zvezkoma:
YOUNG EXPLORERS 1,
delovni zvezek za angleščino
opomba:

cena
16,00
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založba: MKT

EAN koda: 9780194617420

GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740241

cena
13,00

SKUPNA CENA: 70,50 evrov
2. varianta: komplet, ki ga uporabljajo v šolskem letu 2019/20:
RADOVEDNIH PET 4, KOMPLET - samostojni delovni zvezki,
za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT v škatli
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927223
YOUNG EXPLORERS 1,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617420

cena
65,00

cena
16,00

Ta komplet in delovni zvezek za angleščino sta dobavljiva KJERKOLI.

SKUPNA CENA je 81,00 evrov.
3. varianta: starši kupijo posamezne delovne zvezke z istimi naslovi, tudi KJERKOLI.
avtor: N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko et. al.:
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 - IZDAJA S PLUSOM,
samostojni delovni zvezek za slovenščino
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612719296

avtor: M. Kopasić, M. Jurkovič:
RADOVEDNIH PET 4,
samostojni delovni zvezek za matematiko,
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612713294

cena
17,50

cena
19,00

RADOVEDNIH PET 4,
samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612713232
avtor: Florjančič, Zajc:
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740241
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cena
12,00

cena
13,00

YOUNG EXPLORERS 1,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617420

cena
16,00
Prva potrditev:

SKUPNA CENA: 77,50 evrov

ZA 5. RAZRED:

1.varianta: že obstoječa, (ki smo jo prvotno sprejeli na Svetu staršev) brez navajanja naslova
podjetja, tega gradiva strokovni aktiv 5. razreda ne ponuja, tudi se ga v uradni seznam ne
umesti.
avtor: Več avtorjev:
RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET C - samostojni delovni zvezki,
za matematiko, glasbeno umetnost in za slovenščino Gradim slovenski jezik 5,
izdaja s plusom s kodo
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075929753
YOUNG EXPLORERS 2,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617437

cena
41,50

cena
16,00

avtor: Florjančič, Zajc:
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740258

cena
13,00

Prva potrditev:

SKUPNA CENA je: 70,50 evrov.
2.varianta: komplet, ki ga uporabljajo v šolskem letu 2019/20:

RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET - samostojni delovni zvezki,
za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT v škatli
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927247
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cena
68,00

avtor: Nina Lauder et al.:
YOUNG EXPLORERS 2,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617437

cena
16,00

SKUPNA CENA je: 84,00 evrov

3.varianta: starši kupijo posamezne delovne zvezke z istimi naslovi, tudi
KJERKOLI.
avtor: D. Kapko et al.:
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - IZDAJA S PLUSOM,
samostojni delovni zvezek za slovenščino
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612920180

cena
17,50

M. Kopasić, M. Jurkovič:
RADOVEDNIH PET 5,
samostojni delovni zvezek za matematiko,
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927315
vtor: T. Mraz Novak, P. Brdnik Juhart:
RADOVEDNIH PET 5,
samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927308, 9789612716776

YOUNG EXPLORERS 2,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617437

cena
17,00

cena
13,00

cena
16,00
Prva potrditev:

avtor: Florjančič, Zajc:
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740258

SKUPNA CENA JE: 76,50 evrov.
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cena oznaka
13,00

Ta – na novo priporočilni seznam - vam pošiljamo in se, prosim, odločite, kaj se bo ponudilo staršem
na ponovni razpravi. Presodite tudi, ali se je potrebno srečati z vsemi člani Sveta staršev ali samo s
starši bodočih četrtošolcev in petošolcev, ki se jih tiče ta problematika. In ali poleg vas, ravnateljice,
knjižničarke naj prisostvujejo na seji tudi vodji aktivov za 4. in 5. razred. Morda je smiselno razmisliti
tudi o korespondenčni seji.

V upanju na rešitev, ki bo pravno nesporna in ugodna za vse strani (starše, učence,
založnike, učitelje), vas lepo pozdravljamo.
Člani delovne ekipe: ravnateljica Damjana Vraničar, vodji aktivov Dragica Jankovič
in Helena Šikonja, ostali učitelji: Stanka Mržljak, Jana Štajdohar, Darko Kočevar,
Marjetka Žunič, Franci Mravinec, knjižničarka Marija Špringer.
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Priloga 2: PONOVNA PREDSTAVITEV IN OBRAZLOŽITEV NABORA GRADIVA (DELOVNIH
ZVEZKOV) ZA 4. IN 5. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

PONOVNA PREDSTAVITEV IN OBRAZLOŽITEV NABORA GRADIVA (DELOVNIH
ZVEZKOV) ZA 4. IN 5. RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2020/21
ZA SVET STARŠEV (predstavniki staršev bodočih 4. in 5. razredov)
1. junij 2020, ob 17. uri, jedilnica OŠ Loka
4. RAZRED:

4. RAZRED:

4. varianta: že obstoječa, (ki smo jo prvotno sprejeli na Svetu staršev), brez navajanja
naslova podjetja, kupijo starši tam, kjer bodo prišli do tega gradiva.
RADOVEDNIH PET 4, POSEBNI KOMPLET C - samostojni delovni zvezki,
za matematiko, glasbeno umetnost in za slovenščino Gradim slovenski jezik 4, izdaja s
plusom+ koda
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075929135

cena
41,50

Z delovnima zvezkoma:
YOUNG EXPLORERS 1,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617420

cena
16,00

GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740241

cena
13,00

SKUPNA CENA: 70,50 evrov
5. varianta: komplet, ki ga uporabljajo v šolskem letu 2019/20:
RADOVEDNIH PET 4, KOMPLET - samostojni delovni zvezki,
za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT v škatli
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927223
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cena
65,00

YOUNG EXPLORERS 1,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617420

cena
16,00

Ta komplet in delovni zvezek za angleščino sta dobavljiva KJERKOLI.

SKUPNA CENA je 81,00 evrov.
6. varianta: starši kupijo posamezne delovne zvezke z istimi naslovi, kot pri 1. varianti,
tudi KJERKOLI.
avtor: N. Cajhen, N. Drusany, D. Kapko et. al.:
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4 - IZDAJA S PLUSOM,
samostojni delovni zvezek za slovenščino
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612719296

avtor: M. Kopasić, M. Jurkovič:
RADOVEDNIH PET 4,
samostojni delovni zvezek za matematiko,
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612713294

cena
17,50

cena
19,00

RADOVEDNIH PET 4,
samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612713232
avtor: Florjančič, Zajc:
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740241

YOUNG EXPLORERS 1,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617420

cena
12,00

cena
13,00

cena
16,00
Prva potrditev:

SKUPNA CENA: 77,50 evrov

5.RAZRED
1.varianta: že obstoječa, (ki smo jo prvotno sprejeli na Svetu staršev) brez navajanja naslova
podjetja, kupijo tam, kjer bodo prišli do tega gradiva.
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avtor: Več avtorjev:
RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET C - samostojni delovni zvezki,
za matematiko, glasbeno umetnost in za slovenščino Gradim slovenski jezik 5,
izdaja s plusom s kodo
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075929753
YOUNG EXPLORERS 2,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617437

cena
41,50

cena
16,00

avtor: Florjančič, Zajc:
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740258

cena
13,00

Prva potrditev:

SKUPNA CENA je: 70,50 evrov.
2.varianta: komplet, ki ga uporabljajo v šolskem letu 2019/20:

RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET - samostojni delovni zvezki,
za slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno
umetnost z brezplačnimi prilogami + praktično gradivo za NIT v škatli
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927247

avtor: Nina Lauder et al.:
YOUNG EXPLORERS 2,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617437

cena
68,00

cena
16,00

SKUPNA CENA je: 84,00 evrov

3.varianta: starši kupijo posamezne delovne zvezke z istimi naslovi, kot pri 1.
varianti, tudi KJERKOLI.
avtor: D. Kapko et al.:
GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - IZDAJA S PLUSOM,
samostojni delovni zvezek za slovenščino
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 9789612920180
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cena
17,50

M. Kopasić, M. Jurkovič:
RADOVEDNIH PET 5,
samostojni delovni zvezek za matematiko,
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927315
vtor: T. Mraz Novak, P. Brdnik Juhart:
RADOVEDNIH PET 5,
samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost
opomba:
založba: ROKUS-KLETT EAN koda: 3831075927308, 9789612716776

YOUNG EXPLORERS 2,
delovni zvezek za angleščino
opomba:
založba: MKT EAN koda: 9780194617437

cena
17,00

cena
13,00

cena
16,00
Prva potrditev:

avtor: Florjančič, Zajc:
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje
opomba:
založba: IZOTECH EAN koda: 9789616740258

cena oznaka
13,00

SKUPNA CENA JE: 76,50 evrov.

.
Ta ponovni seznam gradiva za delovne zvezke za starše bodočih 4. in 5. razredov
predlagajo člani delovne ekipe: ravnateljica Damjana Vraničar, vodji aktivov Dragica
Jankovič in Helena Šikonja, ostali učitelji: Stanka Mržljak, Jana Štajdohar, Darko
Kočevar, Marjetka Žunič, Franci Mravinec, knjižničarka Marija Špringer.
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