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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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8. razred 

 
 

Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu: 

 
naziv predmet cena 

BERILO 8  DOBER DAN  ŽIVLJENJE, berilo za 8. razred, založba MKZ, EAN: 9788611158983. Berila imate doma. V 

šoli uporabljate berila za na klop. 

Slovenščina 17,90 

SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik za matematiko, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 

9789612712242 

Matematika 18,20 

TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino z e - dodatkom, založba TANGRAM, EAN: 9789616239370 Angleščina 19,90 

 RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099985                                                                                                                                    

Učbenike uporabljate samo v šoli. 

Geografija 19,10 

RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710095 Zgodovina 19,50 

JAZ, MIDVA, MI 8, učbenik za domovinsko in državljanko kulturo ter etiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 

9789612719326 

Domovinska in 

državljanska kultura 

in etika 

14,40 

SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802                                                                                                                                       

Učbenike uporabljate samo doma. 

Biologija 16,00 

MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789617053135 Fizika 18,30 

KEMIJA DANES 1, učbenik, prenovljen, založba DZS, EAN: 9789610206453. Učbenike uporabljate samo doma. Kemija 17,70 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, učbenik, POSODOBLJEN, založba IZOTECH, EAN: 9789616740289                                                                                                                                     

Učbenike uporabljate samo v šoli. 

Tehnika in 

tehnologija 

13,50 

LIKOVNO IZRAŽANJE 8, učbenik, prenovljen, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525800                                                                                                                     

Učbenike uporabljate samo v šoli. 

Likovna umetnost 17,90 

GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, prenovljen, založba ROKUS-KLETT, EAN: 

9789612712327                                                                                               

 Učbenike uporabljate samo v šoli. 

Glasbena umetnost 19,50 

 

 

 Izbirni predmeti - učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu: 
 

naziv predmet cena 

MAGNET 2, učbenik za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711061 Nemščina 19,10 

OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI, učbenik za izbirni predmet, založba IZOTECH, EAN: 9789619158906 Obdelava gradiv, 

umetne snovi 

13,50 
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Delovni zvezki in ostala gradiva, ki jih starši kupijo sami: 

 
naziv predmet cena 

SLOVENŠČINA 8, samostojni delovni zvezek, 2 dela, prenova 2020, založba MKZ, EAN: 9789610155683, 9789610155690 Slovenščina 17,80 

DOBER DAN, KNJIŽEVNOST, zbirka nalog za književnost v 6., 7., 8. in 9. razredu, založba MKZ,  EAN: 9788611161228                                                                                                                                             

To zbirko ste kupili že v 6. razredu in jo boste uporabljali do zaključka osnovne šole. 

Slovenščina 14,90 

MATEMATIKA 8, samostojni delovni zvezek, 2 dela, založba MKZ, EAN: 9789610150237, 9789610150244 Matematika 16,80 

TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino, založba TANGRAM, EAN: 9789616239813 Angleščina 18,50 

RAZISKUJEM NOVI SVET 8, samostojni delovni zvezek za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716585 Geografija 14,00 

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, prenova 2020, založba MKZ,  EAN: 9789610159292                                                                                                                                                   

Atlas ste kupili v 6. razredu in ga boste uporabljali do zaključka osnovne šole. 

Geografija 38,99 

BIOLOGIJA 8, samostojni delovni zvezek z dejavnostmi, založba MKZ, EAN: 9789610155744 Biologija 12,90 

MOJA PRVA KEMIJA 1, samostojni delovni zvezek za 8. razred, založba MODRIJAN,  EAN: 9789617070705 Kemija 16,90 

 Skupaj:  150,79 

 

 

Izbirni predmeti - delovni zvezki in ostala gradiva, ki jih starši kupijo sami: 
 

naziv predmet cena 

MAGNET 2, delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924543, 9789612920937 Nemščina 18,20 

OBDELAVA GRADIV - UMETNE SNOVI, delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet, založba IZOTECH, EAN: 

9789619158913 

Obdelava 

gradiv, 

umetne snovi 

22,00 

 Skupaj:  40,20 

 
 

Ostale potrebščine: 
Pred.: Seznam potrebščin: 

 

Pred.: Seznam potrebščin: 

SLJ Velik črtni  zvezek (lahko iz 7. razreda) ZGO Velik črtni zvezek (lahko iz 7. razreda)  

MAT Velik zvezek – mali karo, šestilo, geo trikotnik DKE Zvezek iz 7. razreda 

TJA Veliki črtni  zvezek  FIZ Veliki zvezek – karo, 60-listni 

LUM Velik brezčrtni zvezek, ki ga uporabljate od 5. do 9. razreda (imate ga že od 

lanskega leta). 
Ostali material naroči šola za vse učence v razredu. Stroške poravnate starši v 

mesecu septembru. 

KEM 

 
Vzgoja za 

medije 

Velik črtni  zvezek, periodni sistem 

 

Velik črtni zvezek 

GEO Veliki črtni zvezek (lahko iz 7. razreda) BIO Velik črtni zvezek  

NI2 Velik črtni zvezek  GUM Mali črtni  zvezek (lanski) 

ŠPO 

 

Kratke hlače oz. pajkice, majica  s kratkimi rokavi, športni copati  na vezalke, 

rezervne nogavice, mala brisača, rinčna mapa A4 (za uporabo od 6. do 9. razreda) 

TIT Velik zvezek (lanski oz. iz 6. razreda). Ostali material 

naroči šola za vse učence v razredu. Stroške poravnate 
starši po položnici. 

 


