
 
 

 
 
 

Sečovlje, 3. 6. 2022 
 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023: 9. razred 

 
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 http://www.ossecovlje.si/informacije/ucbeniski-sklad/. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport omogoča za vse učenke in učence brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega 
sklada. Če se boste odločili za brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, bodo učenke in učenci prevzeli pripravljene 
komplete učbenikov prvi šolski dan v šoli. Izposojene učbenike učenci uporabljajo celo leto, ob izteku šolskega leta morajo vrniti 
urejene učbenike. Če bodo poškodovani, popisani, uničeni ali jih učenci ne bodo vrnili, morajo starši zanje ob koncu šolskega leta (v 
skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov) plačati odškodnino. Lepo prosimo, da učbenike tudi zavijete, saj jih 
s tem zaščitite, pa tudi bolj prijetni bodo za uporabo. 
 
Delovni zvezki in šolske potrebščine ne sodijo v učbeniški sklad, zato jih starši kupite sami in plačate v celoti. Nakup in prevzem 
delovnih zvezkov in šolskih potrebščin lahko opravite s pomočjo seznama v knjigarni, ki si jo izberete sami, ali preko naroči lnic 
papirnic/knjigarn oz. v spletnih knjigarnah.   
 
Prosimo, da izpolnite naročilnico za brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/23, ki je priložena 

temu obvestilu (tudi, če se za to ne boste odločili). Naročilnico vrnite razrednikom do petka, 17. 6. 2022! 
Naročilnice, vrnjene po tem datumu, ne zagotavljajo izposoje iz učbeniškega sklada. 
Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se v skladu s Pravilnikom o US vodi v sistemu COBISS, zato se starši tudi strinjate, da bomo 
podatke o izposojenem gradivu učenca vodili v tem sistemu. 
 

Učenci 9. razreda na Osnovni šoli Sečovlje bodo v šolskem letu 2022/2023 potrebovali:  
1. UČBENIKI (brezplačna izposoja iz US na šoli) 

M. Honzak, V. Medved Udovič et al.: BERILO 9  SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. razred, 
založba MKZ, EAN: 9789610125280 

Slovenščina 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik za matematiko, prenova 2020, založba ROKUS-KLETT, 
EAN: 9789612920272 

Matematika 

J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino z e - dodatkom, založba TANGRAM, EAN: 
9789616239448 

Angleščina 

J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, 
EAN: 9789612712990 

Zgodovina 

A. Geržina, S. Vidmar: BIOLOGIJA 9, učbenik, založba DZS, EAN: 9789610209904 Biologija 

A. Gabrič, S. A. Glažar, M. Graunar, M. S. Žigon: KEMIJA DANES 2, učbenik za 9. razred, prenovljen, 
založba DZS, EAN: 9789610206460 

Kemija 

H. Verdev, M. Ilc Klun: RAZISKUJEM SLOVENIJO 9 - NOVO POTOVANJE, 
učbenik za geografijo, založba: ROKUS-KLETT    EAN koda: 9789612920869 

Geografija 

I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9, učbenik s CD-jem, založba MKZ, 9789610125211 Glasbena umetnost 

Učenci bodo uporabljali naslednji učbenik kot učbenik za na klop (ne bo izposojen na njihovo ime in ne 
bodo ga odnašali na dom, pač pa ga bodo uporabljali izključno v šoli):  
B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 9, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610153849 

Likovna umetnost 

 
 
 
2. DELOVNI ZVEZKI  

M. Stritar Kučuk, A. Markovič, T. Žagar Pernar, dr. M. Smolej, dr. M. Šebjanič 
Oražen: SLOVENŠČINA V OBLAKU 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino, 
4 deli, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612719463 

Slovenščina 

J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM, 
EAN: 9789616239462 

Angleščina 

N. Pucko, A. Geržina: BIOLOGIJA 9, samostojni delovni zvezek, založba DZS, 
EAN: 9789610209188 

Biologija 

B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2, samostojni delovni zvezek za 9. razred, 
založba MODRIJAN, EAN: 9789617070699 

Fizika 
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3. ŠOLSKE POTREBŠČINE (kupijo starši): 

 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Slovenščina 

KOMPLET DVEH LEPIL UHU, Glue Pen, 50 ml + Stic, 8,2 g, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, mali karo, količina: 3 Matematika 

TEHNIČNI SVINČNIK, količina: 1 Matematika 

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Matematika 

ŠKARJE, količina: 1 Matematika 

ŠESTILO, količina: 1 Matematika 

RADIRKA, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Angleščina 

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

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

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

RAVNILO GEOTRIKOTNIK, količina: 1 Fizika 

ZVEZEK, veliki A4, 80-listni, črtasti, količina: 1 Kemija 

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, mat, količina: 1 Likovna umetnost 

PALETA, za mešanje barv, količina: 1 Likovna umetnost 

SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 8, količina: 1 Likovna umetnost 

SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 12, količina: 1 Likovna umetnost 

SVINČNIK, trdota B, količina: 1 Likovna umetnost 

SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 16, količina: 1 Likovna umetnost 

SVINČNIK, trdota 3B, količina: 1 Likovna umetnost 

TEMPERA BARVICE AERO, 12 kos, 7,5ml, v kovinski škatli, količina: 1 Likovna umetnost 

TEMPERA BARVA AERO, pos. bela 110, 42 ml, količina: 1 Likovna umetnost 

SVINČNIK, trdota 2H, količina: 1 Likovna umetnost 

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1 Likovna umetnost 

LONČEK ZA ČOPIČE, količina: 1 Likovna umetnost 

FLOMASTER ČRN, Permanent duo, za dve debelini pisanja, količina: 1 Likovna umetnost 

Zvezek za glasbeno umetnost si učenci nabavijo v 6. ali 7. razredu in ga imajo skozi vsa leta. Glasbena umetnost 

Ni potrebno kupovati potrebščin, ki jih imate iz preteklega leta in so še uporabne. Po potrebi jih le dokupite. Zaradi teže šolske 
torbe se lahko pri nakupu zvezkov odločite za tanjše in temu prilagodite število.  
Svetujemo, da za likovni pouk nabavite kvalitetne izdelke. 
Tudi pri likovni umetnosti in tehniki so zvezki prenosljivi v višje razrede.  

KOMPLET ŠPORTNE OPREME Šport 

 

Seznami bodo objavljeni tudi na spletni strani šole http://www.ossecovlje.si/informacije/ucbeniski-sklad/. Sezname potrebščin 

bomo tudi posredovali vsem večjim knjigarnam in papirnicam v regiji, več informacij o tem in povezave na spletne knjigarne lahko 

tudi najdete na tej spletni strani.  

 
Šolske potrebščine in preostali likovni material naj bodo označeni z imenom in priimkom učenca.  

 
Starši, ki imajo nizek dohodek ali posebne socialne razmere, lahko za pomoč pri plačilu šolskih potrebščin in likovnega materiala 
zaprosijo v šolski svetovalni službi ali na Centru za socialno delo.  
 
 

Upravljavka učbeniškega sklada Ravnateljica 

Maja Nagode Miklič  Mirela Flego 

 
 
 
 


