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UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD 
 

PREDMET NASLOV 
SLOVENŠČINA M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, EAN: 

9789612716875 

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

ITALIJANŠČINA G. Gerngross et al.: GRANDI AMICI 3, učbenik za 
italijanščino, EAN: 9788853601575 

GLASBENA 

UMETNOST 

T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za 
glasbeno umetnost, EAN: 9789612716837 

DRUŽBA H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik 
za družbo, EAN: 9789612716820 

NARAVOSLOVJE 

IN TEHNIKA 
. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 
5, učbenik za naravoslovje in tehniko, EAN: 9789612716851 

GOSPODINJSTVO G. Torkar, P. B. Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, 
prenovljen, EAN: 9789612710057 

 

 Šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto. 

 Če se odločite, da si učbenikov ne boste izposodili iz učbeniškega sklada, izpolnite 

odjavnico na dnu strani in jo vrnite do 22. 6. 2021. 

 Če želite učbenike kupiti sami, upoštevajte seznam izbranih učbenikov OŠ Livade 

Izola. 

 

 

 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ODJAVNICA 
 

Izjavljam, da za učenca/ko ______________________ iz ______ razreda 

ODJAVLJAM izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada v šolskem letu 

2021/2022. 

 

Datum: ___________     Podpis: ____________ 

 
 

DELOVNI ZVEZKI 
 

PREDMET NASLOV 

MEDPREDMETNO Več avtorjev: RADOVEDNIH PET 5, KOMPLET - samostojni 
delovni zvezki, za slovenščino, matematiko, družbo in 
GOSPODINJSTVO 5, zbirka aktivnosti s prilogami in 
interaktivnim gradivom za gospodinjstvo z brezplačnimi prilogami 
+  praktično gradivo za NIT v škatli, založba ROKUS-KLETT, 
EAN: 3831075929777 

ANGLEŠČINA M. Novak: REACH FOR THE STARS 5, delovni zvezek za 
angleščino, prenova 2017, EAN: 9789610208426 

ITALIJANŠČINA G. Gerngross et al.: GRANDI AMICI 3, delovni zvezek za 
italijanščino, EAN: 9788853601582 
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POTREBŠČINE 
 

PREDMET POTREBŠČINE KOLIČINA 

Slovenščina ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti 1 

Matematika ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, 1 cm karo 1 

Matematika GEOTRIKOTNIK 1 

Matematika ŠESTILO, kakovostno, kovinsko – iz 4. R  

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

Italijanščina Učenci uporabljajo lanski zvezek.  

Likovna umetnost KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni 1 

Likovna umetnost RISALNI BLOK, 20-listni 1 

Likovna umetnost TEMPERA BARVICE 1 

Likovna umetnost PALETA za mešanje barv – iz 4. R  

Likovna umetnost SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 4 in št. 8 in 

št.12 

1+1+1 

Likovna umetnost SINTETIČNI ČOPIČ, okrogli št. 4 in št. 8 1+1 

Likovna umetnost MODELIRNA MASA, 1 kg, rjava 1 

Likovna umetnost VOŠČENE IN LESENE BARVICE 1+1 

Likovna umetnost FLOMASTRI 1 

Likovna umetnost RISALNO OGLJE 1 

Likovna umetnost ŠKARJE 1 

Likovna umetnost LEPILO V STICKU 1 

Glasbena umetnost NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni 1 

Glasbena umetnost ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti 1 

Družba ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti 1 

Gospodinjstvo ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti 1 

Gospodinjstvo REDNIK MAPA - REGISTRATOR, velikost 

A4, na dve luknji 

1 

Gospodinjstvo MAPA U, plastična, vložna 10 

Naravoslovje - NIT ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti 1 

Ostalo BELEŽKA (Prejmejo v kompletu Radovednih 

pet) 

 

Ostalo ZEMLJEVID SLOVENIJE (Prejmejo v 

kompletu Radovednih pet) 

 

Ostalo NALIVNO PERO 1 

Ostalo SVINČNIK, trdota HB 2 

Ostalo RAVNILO NOMA 5, velika šablona 1 

Ostalo KARTONSKA MAPA z zavihki 1 

Ostalo ŠOLSKI COPATI, ŠPORTNA OPREMA, 

PRTIČEK, BRISAČKA IZ BLAGA 

 

Učenci naj na potrebščine skrbno pazijo, saj jih bodo morda uporabljali tudi v 

prihodnjem šolskem letu. 

UČBENIŠKI SKLAD 
PRAVILA, OBVESTILA IN NAROČILNICE 

 
Šol. l. 2021/2022                                              5. RAZRED 
 

 Učbeniki so učencu vročeni za eno šolsko leto in jih je dolžan vrniti nepoškodovane 

ob koncu pouka. 

 Učenec je dolžan skrbno ravnati z učbeniki, saj jih dobi v izposojo, ne v trajno last. 

 V izposojene učbenike NI dovoljeno pisati.  

 Zaželeno je, da se učbeniki zaščitijo s PVC-ovitki standardnih velikosti ALI ovojnim 

papirjem, vendar tako, da se ovojni papir ne lepi na platnice, ker se pri odstranjevanju 

ovoja le-te poškodujejo. Uporabite lahko tudi trajno samolepilno folijo, a le tako, da se 

učbeniki ne poškodujejo. 

 Ob izteku šolskega leta morate izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik 

poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta 

zanj v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list 

RS, št. 12/20) plačati ODŠKODNINO. 

 Ob začetku novega šolskega leta se učbenikov ne izroči učencem, dokler niso poravnali 

morebitne odškodnine za prejšnje šolsko leto. 

 Učenci učbenike za novo šolsko leto prejmejo prvi teden pouka. 

 Ob vročitvi je učenec dolžan učbenike pregledati. Morebitne pomanjkljivosti (npr. 

manjkajoči listi, zamenjane strani, slaba vezava) sporoči vodji učbeniškega sklada v 

roku do ENEGA TEDNA od prejema učbenikov, kasnejše reklamacije niso možne. 

 Za učbeniški sklad ni potrebno oddati naročilnice, saj šola vse učence smatra za 

uporabnike učbeniškega sklada. Le v primeru, da se odločite učbenike kupiti sami, 

nam to pravočasno sporočite z ODJAVNICO (do 22. 6. 2021). 

 

Na spletni strani šole poleg obvestil, ki ste jih prejeli, najdete tudi povezave do 

spletnih trgovin in ponudb založb, kjer lahko naročite vse potrebno tudi preko 

spleta. V kolikor vam je ljubše, pa se seveda lahko odpravite do najbližje 

knjigarne. 

https://www.oslivade.si/  UČENCI  UČBENIŠKI SKLAD 

https://www.oslivade.si/

