
OŠ LIVADE IZOLA 

UČBENIŠKI SKLAD  
PRAVILA, OBVESTILA  

 

Šol. l. 2022/2023                                                          1. RAZRED 
 

 Za učbeniški sklad ni potrebno oddati naročilnice, saj šola vse učence smatra za uporabnike učbeniškega sklada. 
 V učbeniški sklad so v prvem razredu vključeni tudi delovni zvezki in jih za učence kupi šola. Ostanejo v lasti učencev. 

 Učenci gradiva za novo šolsko leto prejmejo prvi teden pouka. 

 Učbeniški sklad je urejen v skladu Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št.12/20). 
 

UČBENIŠKI SKLAD 
PREDMET NASLOV 

MEDPREDMETNO Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 - POSEBNI 
KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino, 
matematiko in spoznavanje okolja s kodo in prilogami v škatli + 
1. del delovnega zvezka za opismenjevanje, založba ROKUS-
KLETT, EAN: 3830064622637 

 

Šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učnega gradiva za tekoče šolsko leto. Delovni zvezki 

ostanejo v trajni lasti učencev. Ker uporabljajo učenci v 1. razredu le samostojne delovne zvezke, vsa prejeta 

gradiva ob koncu šolskega leta obdržijo. 
 

POTREBŠČINE 
POTREBŠČINE KOLIČINA 

ZVEZEK mali B5, TAKO LAHKO ali LILI IN BINE, 11 mm črta 1 

ZVEZEK mali B5, TAKO LAHKO ali LILI IN BINE, 1 cm karo 1 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni 3 

MAPA IZ KARTONA Z ELASTIKO 1 

BELEŽKA 1 

LESENE BARVICE 1 

FLOMASTRI 1 

SVINČNIK, trdota HB 2 

RADIRKA 1 

ŠILČEK v škatlici 1 

RAVNILO NOMA 1, mala šablona 1 

ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem, z zaobljeno konico 1 

LEPILO v stiku, 21 g 1 

ŠOLSKA TORBA 1 

PERESNICA 1 

ŠOLSKI COPATI 1 

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO 1 

ŠPORTNA OPREMA  

PRTIČEK IN BRISAČKA IZ BLAGA  

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

prihodnjem šolskem letu. 

 

Vsi delovni zvezki in zvezki morajo biti podpisani, prav tako pa morajo biti 

podpisane vse ostale šolske potrebščine. 

Učenci vključeni v OPB potrebujejo še en velik brezčrtni zvezek A4. 

 

Šola za učence od 1. do 3. razreda naroči risalne bloke in likovni material v septembru, saj je tak nakup bolj 

ekonomičen (količinski popust). Učenci material plačajo po položnici. 


