
 
 

 

 

Spoštovani starši! 

Osnovna šola omogoča učencem, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vstopili v 5. razred  

osnovne šole, izposojo učbenikov. Nakup delovnih zvezkov opravite sami. 

Učbenike si lahko učenci izposodijo iz učbeniškega sklada na šoli. Ministrstvo bo v šolskem 

letu 2022/2023 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za vse učence od 1. do 9. 

razreda. Ko prejmete učbenike, jih preglejte in v primeru, da je kateri izmed njih 

poškodovan, ga vrnite v roku enega tedna od prejetja in ga bomo zamenjali. Kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali! Vsi učbeniki morajo biti zaviti v ovitek, ki ne poškoduje 

platnic.  

Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. V primeru, da je učbenik poškodovan, 

uničen ali izgubljen, morate plačati odškodnino. To določa 12. člen Pravilnika o 

upravljanju učbeniških skladov. Učbenike bodo učenci prejeli v šoli. 

Delovne zvezke starši plačate v celoti. Pri nakupu delovnih zvezkov upoštevajte izključno 

seznam, ki ga je objavila OŠ Zagradec na svoji spletni strani.  

 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGEGA UČNEGA GRADIVA ZA 5. 

RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

ŠT. UČBENIKI DELOVNI ZVEZKI 

1. RADOVEDNIH PET: BERILO 5, berilo za 

slovenščino v 5. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS (9789612716875)  

RADOVEDNIH PET 5, komplet štirih 

samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, 

NIT, DRU) in praktično gradivo za NIT za 

5. razred, Rokus, EAN: 3831075927254,  

Cena: 65 € 
2. P. Mežnar, et al.: RADOVEDNIH PET: 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, 

učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS 

(9789612716851) 

3. REACH FOR THE STARS 5, učbenik za 

angleščino v 5. razredu, DZS, EAN: 

9789610208419 

REACH FOR THE STARS 5, delovni 

zvezek za angleščino v 5. razredu, DZS 

EAN: 9789610208426  

Cena: 15,50 € 

4. D. Breskvar et al.: GOSPODINJSTVO ZA 

PETOŠOLC(K)E, učbenik, 3. izdaja, založba 

I2, EAN: 9789616348850 

 

5. T. Mraz Novak, et al.: RADOVEDNIH PET: 

GLASBENA UMETNOST 5, učbenik za 

glasbeno umetnost v 5. razredu 

osnovnošolskega izobraževanja, ROKUS 

(3831075927414) 

 

6.  Prima 1, delovni zvezek za nemščino kot 

neobvezni izbirni predmet: ne kupujete, že 

imate iz 4. razreda.  

Skrbnica učbeniškega sklada: Branka Lah 

OBVESTILO ZA STARŠE UČENK IN UČENCEV, KI BODO V ŠOLSKEM LETU 

2022/2023 OBISKOVALI 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

 


