OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

Štev.: 6005-1/2018-2
Datum: 25. 5. 2018
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
1. razred

Spoštovani!
Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški
komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na
hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal
v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019.
Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški
sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu
šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob
koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja
učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA.
Delovne zvezke nabavi šola, ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo
posredovala sezname, ki so jih izbrali učitelji.

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo
objavljeni tudi na šolski spletni strani.


OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

Predmet

Učbenik

SLJ

M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 1, berilo
Založba: Rokus Klett

Skrbnik učbeniškega sklada
Iztok Roškar

Ravnatelj
žig

mag. Robert Murko

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite najkasneje do 15. 6. 2018!
Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!***
----------------------------------------------------------------------------------------------------IZPOSOJA UČBENIKOV

OŠ VIDEM, podružnica SELA

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________
Soglašam s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada.
Za svojega otroka hkrati NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih
učbenikov v 1. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.

Podpis staršev: ________________________________

OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

Štev.: 6005-1/2018-4
Datum: 25. 5. 2018
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
2. razred

Spoštovani!
Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški
komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na
hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal
v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019.
Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški
sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu
šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob
koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja
učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA.
Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala
sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji.

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo
objavljeni tudi na šolski spletni strani.



OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

SEZNAM UČBENIKOV ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
Predmet Učbenik
SLO

M. Kordigel Aberšek, I. Saksida:
LILI IN BINE 2, berilo

Skrbnik učbeniškega sklada

Iztok Roškar

Ravnatelj

mag. Robert Murko

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018!
Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!***
----------------------------------------------------------------------------------------------------IZPOSOJA UČBENIKOV
OŠ VIDEM, podružnica SELA
Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________
Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za
svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v
2. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.
Podpis staršev: ________________________________

OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

Štev.: 6005-1/2018-4
Datum: 25. 5. 2018
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
3. razred

Spoštovani!
Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški
komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na
hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal
v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019.
Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški
sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu
šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob
koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja
učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA.
Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala
sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji.

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo
objavljeni tudi na šolski spletni strani.


OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

SEZNAM UČBENIKOV ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
Predmet Učbenik
SLO
M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo
založba: Rokus klett

Skrbnik učbeniškega sklada

Iztok Roškar

Ravnatelj

mag. Robert Murko

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018!
Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!***
----------------------------------------------------------------------------------------------------IZPOSOJA UČBENIKOV
OŠ VIDEM, podružnica SELA
Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________
Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za
svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v
3. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.
Podpis staršev: ________________________________

OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

Štev.: 6005-1/2018-4
Datum: 25. 5. 2018
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
4. razred

Spoštovani!
Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški
komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na
hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal
v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019.
Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški
sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu
šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob
koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja
učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA.
Delovne zvezke priskrbi šola, plačate starši, ostale potrebščine pa kupite starši
sami. Šola vam bo posredovala sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali
učitelji.

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo
objavljeni tudi na šolski spletni strani.


OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

SEZNAM UČBENIKOV ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
Predmet
SLJ

Učbenik
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo
založba: ROKUS-KLETT

TJA

Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino
založba: MKT

Skrbnik učbeniškega sklada

Iztok Roškar

Ravnatelj

mag. Robert Murko

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018!
Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!***
----------------------------------------------------------------------------------------------------IZPOSOJA UČBENIKOV
OŠ VIDEM, podružnica SELA
Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________
Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za
svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v
4. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.
Podpis staršev: ________________________________

OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

Štev.: 6005-1/2018-4
Datum: 25. 5. 2018
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019
5. razred

Spoštovani!
Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški
komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na
hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal
v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019.
Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški
sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu
šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob
koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja
učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA.
Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala
sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji.

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo
objavljeni tudi na šolski spletni strani.



OSNOVNA ŠOLA SELA
Sela 33
2324 Lovrenc na
Dravskem polju

Telefon: (02) 781-28-11
Fax: (02) 761 94 11
e-mail: info@solavidem.si
www.solavidem.si

SEZNAM UČBENIKOV ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
Predmet
SLO
TJA
GOS
LUM

Učbenik
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo
založba: ROKUS-KLETT
Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino
založba: MKT
S.Hribar Kojc: GOSPODINJSTVO 5, učbenik
založba: MKZ
B. Tomšič Čarkez: LIKOVNA VZGOJA 5, učbenik
založba: MKZ

Skrbnik učbeniškega sklada

Iztok Roškar

Ravnatelj

mag. Robert Murko

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018!
Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!***
----------------------------------------------------------------------------------------------------IZPOSOJA UČBENIKOV
OŠ VIDEM, podružnica SELA
Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________
Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za
svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v
5. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.
Podpis staršev: ________________________________

