
 
 
 
 
 
 
 

 
OSNOVNA ŠOLA S e č o v l j e 
Sečovlje 78,  6333 Sečovlje  
Tel. 05/67-12-601 
Fax 05/67-12-612 
www.ossecovlje.si 

  Sečovlje, 6. 6. 2019 
 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA  
ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
Spoštovani starši!  
 
Obveščamo Vas o izbranih učnih gradivih, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Seznami bodo 
objavljeni tudi na spletni strani šole www.ossecovlje.si.  
 
Učenci 4. a in b razreda Sečovlje in 4. c razreda Sveti Peter bodo v šolskem letu 2019/2020 potrebovali 
naslednja učna gradiva: 
 
1. UČBENIKI 
 
Šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet (komplet vseh 
učbenikov, ki jih potrebujejo za naslednje šolsko leto), zato staršem učbenikov ni potrebno kupovati. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport omogoča za vse učenke in učence brezplačno izposojo učbenikov v šoli, starši pa se 
sami odločijo, ali bodo učbenike kupili ali si jih bodo izposodili v šoli. 
 
Če se boste odločili za brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, bodo učenke in učenci prevzeli 
pripravljene komplete učbenikov prvi šolski dan v šoli. Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti urejene učbenike. 
Če bodo poškodovani, popisani, uničeni ali jih učenci ne bodo vrnili, morajo starši zanje ob koncu šolskega leta (v 
skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov) plačati odškodnino.  
 
Prosimo, da izpolnite naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki je priložena temu obvestilu 
(tudi, če se za izposojo ne boste odločili). Naročilnico vrnite razredničarki najpozneje do petka, 14. 6. 2019. 
Naročilnice, vrnjene po tem datumu, ne zagotavljajo izposoje iz učbeniškega sklada. 
 
Učbeniki iz učbeniškega sklada (brezplačna izposoja): 
 

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino - 
jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379 

Slovenščina 14,50 

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, 
EAN: 3831075925748 

Slovenščina 14,00 

M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba 
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287 

Matematika 14,50 

M. Novak, J. Nuč: REACH FOR THE STARS 4, učbenik za angleščino, 
PRENOVA 2016, založba DZS-EPC, EAN: 9789610207238 

Angleščina 19,90 

H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba 
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300 

Družba 14,50 

A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za 
naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201 

Naravoslovje in tehnika 14,50 

  

Skupaj:  91,90 

 
 

1. DELOVNI ZVEZKI IN ŠOLSKE POTREBŠČINE 
 
Delovni zvezki in šolske potrebščine ne sodijo v šolski učbeniški sklad, zato jih starši kupite sami in plačate v celoti. 
Nakup in prevzem delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv ter šolskih potrebščin boste opravili s pomočjo 
seznama v knjigarni, ki si jo izberete sami, ali preko naročilnic papirnic/knjigarn. Da bi se izognili morebitnim zapletom 
pri dobavi gradiv, vam predlagamo, da naročite delovne zvezke najkasneje do konca junija 2019. 
 
 
  

http://www.ossecovlje.si/


Seznam delovnih zvezkov (kupijo starši): 
Pri učbeniku in delovnem zvezku za italijanščino je z zvezdico označena cena, po kateri vam lahko gradivo nabavi 
šola. V tem primeru izpolnete naročilnico in se tako zavežete, da bo vaš otrok gradivo prejel septembra na šoli, vi pa 
boste poravnali plačilo po šolski položnici. V nasprotnem primeru morate gradivo nabaviti sami. 
 
 

Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 4,  KOMPLET C  - samostojni delovni zvezki za 
slovenščino, matematiko in glasbeno umetnost + koda, NOVO 2018, založba 
ROKUS-KLETT, EAN: 3831075928374 

Učni kompleti Rokus - Klett 39,00 

M. Novak, J. Nuč: REACH FOR THE STARS 4, delovni zvezek za angleščino, 
PRENOVA 2016, založba DZS-EPC, EAN: 9789610207245 

Angleščina 14,50 

 

G. Gerngross et al.: GRANDI AMICI 2, učbenik za italijanščino, založba MKT, 
EAN: 9788853601537 
Gradivo za italijanščino v soglasju s starši nabavi šola, starši plačajo po 
položnici. 

Italijanščina 13,90 
*8,75 

G. Gerngross et al.: GRANDI AMICI 2, delovni zvezek za italijanščino, založba 
MKT, EAN: 9788853601544 
Gradivo za italijanščino v soglasju s starši nabavi šola, starši plačajo po 
položnici. 

Italijanščina 7,20 
*2,60 

                                                           Skupaj: 74,60 

  *64,85                                                                                                      
 
Seznam šolskih potrebščin (kupijo starši):  
Kupite le tiste šolske potrebščine iz seznama, ki jih učenec doma nima oziroma učencu niso ostale iz preteklega 
šolskega leta.  
Zaradi teže šolske torbe se lahko pri nakupu zvezkov odločite za tanjše in temu prilagodite število.      
   

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 2 Slovenščina 

NALIVNO PERO, količina: 1 Slovenščina 

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1 Slovenščina 

BRISALNIK ČRNILA, količina: 1 Slovenščina 

LESENE BARVICE, količina: 1 Slovenščina 

FLOMASTRI, količina: 1 Slovenščina 

FLOMASTER ČRN - TANKI IN DEBELI, permanentni, za dve debelini pisanja, 
količina: 1 

Slovenščina 

SVINČNIK, trdota HB, količina: 3 Slovenščina 

RADIRKA, količina: 1 Slovenščina 

ŠILČEK, količina: 1 Slovenščina 

KEMIČNI SVINČNIK, rdeč, količina: 1 Slovenščina 

MAPA A4 z elastiko, plastificirana, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni,  1 cm karo, količina: 2 Matematika 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika 

ŠESTILO, kakovostno, kovinsko, količina: 1 Matematika 

RAVNILO NOMA 5, velika šablona, količina: 1 Matematika 

ŠKARJE, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 1 Italijanščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 2 Družba 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti, količina: 2 Naravoslovje in tehnika 

KOLAŽ PAPIR, velikost A3, 20-barvni, količina: 1 Likovna umetnost 

BLOK ZA LIKOVNO VZGOJO, velikost A3, 30-listni, količina: 1 Likovna umetnost 

VODENE BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost 

TEMPERA BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost 

PALETA za mešanje barv, količina: 1 Likovna umetnost 

LONČEK ZA ČOPIČE, količina: 1 Likovna umetnost 



KOMPLET ČOPIČEV: ploščati št. 6, 10, 14; okrogla: št. 6, 8, količina: 1 Likovna umetnost 

MODELIRNA MASA, 500 g, bela, količina: 1 Likovna umetnost 

VOŠČENE BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost 

RISALNO OGLJE, v svinčnik barvici, 2 kom, količina: 1 Likovna umetnost 

ČRNI TUŠ, količina: 1 Likovna umetnost 

SAMOLEPILNI TRAK, 15 mm x 33 m, količina: 1 Likovna umetnost 

NOTNI ZVEZEK, veliki A4, 16-listni, količina: 1 Glasbena umetnost 

KLAVIATURE za glasbeno vzgojo, količina: 1 Glasbena umetnost 

KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1 Šport 

BELEŽKA, količina: 1 Ostalo 

LEPILO stic, 21 g, količina: 1 Ostalo 

 
 
Šolske potrebščine in preostali likovni material naj bodo označeni z imenom in priimkom učenca, likovni 
material naj bo pospravljen v likovni škatli oziroma v škatli za čevlje. 
 
 
Starši, ki imajo nizek dohodek ali posebne socialne razmere, lahko za pomoč pri plačilu zaprosijo v šolski svetovalni 
službi ali na Centru za socialno delo. Prav tako lahko učenci prejmejo del brezplačnih zvezkov, ki jih je v okviru akcije 
Pokloni zvezek zbrala Slovenska karitas. Zvezke bodo lahko prevzeli v šolski knjižnici. 
 
 

Upravljavka učbeniškega sklada Ravnateljica 

Tea Gombač Mirela Flego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



OSNOVNA ŠOLA S e č o v l j e 
 
 

Naročilnica za brezplačno izposojo učnih gradiv iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2019/2020 
 
 
Priimek in ime učenke/učenca: ___________________________________________ 
 
Razred, ki ga bo učenka/učenec obiskoval v šol. letu 2019/2020: __________________ 
 
 
Za svojega otroka nepreklicno  NAROČAM – NE NAROČAM  (ustrezno obkrožite) 
 
 
izposojo učnih gradiv iz učbeniškega sklada, ki jih je določila šola. 
 
 

Datum: Podpis staršev: 
  
 
 
 

***Naročilnico vrnite razredničarki do petka, 14. 6. 2019!*** 
Naročilnice, vrnjene po tem datumu, ne zagotavljajo izposoje iz učbeniškega sklada. 

 
 
 
 
 

-----------------------------------  Odrežite in vrnite do petka, 14. 6. 2019------------------------------------ 
 
 
 
 
 

 
 

OSNOVNA ŠOLA S e č o v l j e 
 

Naročilnica za nakup učbenika in delovnega zvezka GRANDI AMICI 2 za šolsko leto 2019/2020 
 

Priimek in ime učenke/učenca: ___________________________________________ 

Razred, ki ga bo učenka/učenec obiskoval v šol. letu 2019/20: __________________ 

 
Za svojega otroka nepreklicno  NAROČAM – NE NAROČAM (ustrezno obkrožite) 

 
učbenik in delovni zvezek GRANDI AMICI 2,  ki ju bo nabavila šola. 

 
Znesek bomo poravnali po šolski položnici. 

 
 
 

Datum: ___________________         Podpis staršev: _________________________ 
 

***Naročilnico vrnite razredničarki do petka, 14. 6. 2019!*** 
Naročilnice, vrnjene po tem datumu, ne zagotavljajo nakupa. 

 
 
 


