
JVIZ OŠ Dobrna 

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin, ki jih bodo učenci uporabljali 

 v šolskem letu 2022/2023. 

 

1 

 

Štev. del.:   60309-1/2022-58 

Dobrna, 14. 6. 2022 

 
OBVESTILO STARŠEM O IZBIRI 

 UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN 
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

Spoštovani starši! 

 

Posredujemo Vam seznam potrebščin, ki jih bo Vaš otrok uporabljal v naslednjem 

šolskem letu 2022/2023.   

 

Na seznamu so navedeni učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu, nato delovni 

zvezki in  ostale potrebščine. 

 

Učbenike, ki so v šolskem učbeniškem skladu, si lahko Vaš otrok izposodi v šoli. 

Izposoja učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada je za Vašega otroka brezplačna.  

Učbenike vrnete ob koncu šolskega leta. Če je vrnjeni učbenik poškodovan ali izgubljen,  

je potrebno poravnati nastalo škodo. 

V primeru, da boste sami kupili otroku učbenike (torej v primeru, da si jih Vaš otrok ne 

bo izposodil iz šolskega učbeniškega sklada), to sporočite na e-naslov 

valerija.pecnik@os-dobrna.si do 24. junija 2022. 

 

 

Delovni zvezki so za učence 1., 2. in 3. razreda brezplačni in jih učenci dobijo v šoli na 

začetku novega šolskega leta. Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in ostale 

potrebščine kupite starši sami. 

 

Opomba: V pomoč pri naročanju delovnih zvezkov in ostalih potrebščin vam 

posredujemo spletne naslove Kopije nove, DZS in Mladinske knjige,  ki so objavljeni  na 

naši spletni strani. 

 
 
 

Lepo Vas pozdravljamo, Vam in Vašemu otroku pa želimo prijetne počitnice in uspešen 

začetek novega šolskega leta.  

 

 

    Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                   Ravnatelj:        

Valerija Pečnik, univ. dipl. bibl.                                                             Marko Šteger, prof. 

 

 

 

Priloga: Seznam potrebščin 
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5. razred 
 

Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu: 
naziv predmet cena 

RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716875 Slovenščina 15,80 

SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko, prenovljen, založba DZS, EAN: 
9789610203261 

Učbenike uporabljate samo v šoli.  

Matematika 18,50 

REACH FOR THE STARS 5, učbenik za angleščino, prenova 2017, založba DZS-EPC, EAN: 
9789610208419 

Angleščina 20,50 

M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, prenovljen, založba 
MODRIJAN, EAN: 9789617070316 

Učbenike uporabljate samo v šoli.  

Družba 16,30 

 OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu, založba 
MODRIJAN, EAN: 9789617053364 

Naravoslovje in tehnika 16,00 

GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 5, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920142 

Učbenike uporabljate samo v šoli.  

Gospodinjstvo 17,90 

LIKOVNO IZRAŽANJE 5, učbenik, prenovljen, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 
9789616525770 

Likovna umetnost 17,90 

 RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 
9789612716837 

Glasbena umetnost 15,60 

 
 

 

Delovni zvezki, ki jih starši kupijo sami: 
naziv predmet cena 

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 5 - IZDAJA S PLUSOM, samostojni delovni zvezek za 

slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612920180 

Slovenščina 18,50 

MATEMATIKA 5, samostojni delovni zvezek, 2 dela, založba MKZ, EAN: 9789610143635, 

9789610143642 

Matematika 17,80 

REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za angleščino, prenova 2017, založba DZS-EPC, 

EAN: 9789610208426 

Angleščina 15,50 

DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek, založba MKZ, EAN: 9789610143598 Družba 10,90 

 Skupaj:  62,70 
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Neobvezni izbirni predmeti - delovni zvezki in ostala gradiva, ki jih starši 

kupijo sami: 
 

naziv predmet cena 

PRIMA 2, delovni zvezek za nemščino, prenova 2018, založba DZS-EPC, EAN: 

9789610209232 

Če imate delovni zvezek še od lanskega šolskega leta, vam ga ni potrebno 

kupiti. Učenci, ki se bodo nemščino učili šele PRVO LETO, potrebujejo delovni 

zvezek PRIMA 1 (EAN: 9789610208693). 

Nemščina 11,80 

GRADIVO: TEHNIKA 2, delovno gradivo z navodili za izbirni predmet Tehnika, 

založba IZOTECH, EAN: 9789616740333 

Tehnika 22,00 

 

 

Ostale potrebščine: 

 

Predmet: Seznam potrebščin: 

 

 Predmet: Seznam potrebščin: 

SLJ 1 veliki črtni zvezek, 1 

mali črtni zvezek 

 GOS Velik zvezek 

MAT 2 velika zvezka – mali 

karo,  2 geo-trikotnika, 

šestilo, velika šablona 

 

 ŠPO Kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, 

športni copati (za športno vzgojo na 

prostem) 

TJA Velik črtni zvezek  

 

 Ostalo: - Peresnica: nalivnik, svinčnik (navadni in 

tehnični – 0,5 ali 0,7 debeline), tanko 

rdeče pisalo, tanki flomastri (od 6 do 8), 2 

modra kemična svinčnika – kulija, 

barvice (največ 6), kratko – »priročno 

ravnilo«, radirka, šilček, dovolj ostre 

škarje … 

- Uhu lepilo v stiku – (2 kom.) 

- Kartonska mapa z elastiko, nalepke za 

zvezke/učbenike, ovitki, ovijalni papir, 

selotejp (mali). 

- Namesto beležke kupite en mali (samo 

40-listni) črtni zvezek. 

- Šolski copati naj imajo gumijast 

podplat. 

Neobvezni 

izbirni 

predmet - 

nemščina 

Velik črtni zvezek  

LUM Velik brezčrtni zvezek, ki 

ga lahko uporabljate od 4. 

do 9. razreda. 

Ostali material naroči šola 

za vse učence v razredu. 

Stroške poravnate starši v 

mesecu septembru.  

 

GUM Mali  notni zvezek, velik 

črtni zvezek 

 

 

DRU Velik črtni zvezek,  

zemljevid Slovenije (DZS) 

 

NIT Velik črtni  zvezek   


