
 

 

Datum: 15. 4. 2021 

 

IZBOR DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH ŠOLSKIH POTREBŠČIN V PETEM 
RAZREDU ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

5. RAZRED  

naziv predmet 

 
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM 
SLOVENSKI JEZIK 5, samostojni delovni zvezek za 
slovenščino - jezik, 2 dela - POSODOBLJENO, 
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713805 (0149) 

Slovenščina 

 
M. Cotič et al: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, 
delovni zvezek, 2 dela, prenova 2013, DZS; EAN: 
9789610203278 

Matematika 

 
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: 
MY SAILS 2, NEW, delovni zvezek za angleščino, 
NOVO 2016 
založba: PIVEC, EAN: 9789616968539 

Angleščina 

Več avtorjev: 
ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE; založba: DZS, EAN:  
9789610201892 

Družba 

 

OSTALE POTREBŠČINE:  

 
- 5 x A4 črtasti zvezek 
- 1 x A4 črtasti zvezek (TJA) 
- 1 x A4 zvezek – visoki karo 
- 1 x A4 zvezek - brezčrtni s črtalnikom 
- notni zvezek 
- svinčnik HB, moder in rdeč kemični svinčnik, nalivno pero, vložki za nalivno 

pero, brisalec črnila, barvice, radirka, šilček, selotejp, lepilo za papir, škarje, 
kartonska mapa z zavihki, risalni blok – 20-listni, paleta za mešanje barv, 
lonček za vodo, 3 čopiči različnih debelin, ravnilo – velika šablona, 
geotrikotnik, šestilo, športna oprema. 

 
 



Opomba1: Učbenike dobi otrok v šoli preko US.  
 
 
Opomba2: V primeru izgube ali poškodovanja učbenika se upošteva 10. 
člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov: 
 

(1) Uporabnik je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne 

vrne. 

(2) Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil 

izposojen. Ob koncu prvega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme presegati 

nabavne cene učbenika. Ob koncu drugega leta uporabe učbenika višina odškodnine ne sme 

presegati dveh tretjin nabavne cene učbenika. Po tretjem letu uporabe učbenika odškodnina ne 

sme presegati ene tretjine cene učbenika. 

(3) Višino odškodnine določi ravnatelj šole na predlog upravljavca sklada. 

 
Opomba3: Ne ovijajte delovnih zvezkov in ne zapisujte vanje imena in priimka 
otroka pred pričetkom pouka. Ob morebitnem napačnem nakupu bo možna 
zamenjava.  

Hvala. 

 

Ravnateljica: Nada Duler, l.r.  

 

 

 

 

 

 

 


