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

 

 

6. RAZRED  

naziv predmet 

 
Cajhen…: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 6, 
samostojni delovni zvezek za slovenščino s plusom, 2 
dela, ROKUS-KLETT, POSODOBLJEN, EAN: 
9789612718466 

Slovenščina 

 
D. Goodey, N. Goodey: 
MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za 
angleščino, 
slovenska izdaja, prenova 2014, založba: ROKUS-
KLETT, EAN:  
9789612713645 

Angleščina 

 
RAZISKUJEM ZEMLJO 6, samostojni delovni zvezek 
za geografijo v 6. razredu osnovne šole; EAN: 
3831075927070, ROKUS KLETT 

Geografija 

 
ŠOLSKA KARTA - SVET 
založba: MKZ, EAN: 9788611154138 

Geografija 

OSTALE POTREBŠČINE: 
 

- 2 x zvezek, črtasti A4 (ZGO, TJA) 
- 1 x zvezek, črtasti A4, 50 listni (GEO) 
- 1 x zvezek, črtasti A4 (NAR) 
- 2 x zvezek velik, 40-listni, črtasti (GOS, TIT)  
- 2 x zvezek velik, 50-listni, mali karo (MAT) 
- 1 X zvezek velik, 80-listni, črtasti (SLO) 
- Beležka, notni zvezek  
- rdeč kemični svinčnik 
- nalivno pero in vložki, brisalec črnila  
- svinčnik HB  
- 1 x H svinčnik, 1 x B svinčnik (TIT), 2 x geotrikotnik, šestilo 

(druga stran) 



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.  

 

 

 


