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OBVESTILO STARŠEM O IZBIRI 

 UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN 
ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 

Spoštovani starši! 

 

Posredujemo Vam seznam potrebščin, ki jih bo Vaš otrok uporabljal v naslednjem 

šolskem letu 2022/2023.   

 

Na seznamu so navedeni učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu, nato delovni 

zvezki in  ostale potrebščine. 

 

Učbenike, ki so v šolskem učbeniškem skladu, si lahko Vaš otrok izposodi v šoli. 

Izposoja učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada je za Vašega otroka brezplačna.  

Učbenike vrnete ob koncu šolskega leta. Če je vrnjeni učbenik poškodovan ali izgubljen,  

je potrebno poravnati nastalo škodo. 

V primeru, da boste sami kupili otroku učbenike (torej v primeru, da si jih Vaš otrok ne 

bo izposodil iz šolskega učbeniškega sklada), to sporočite na e-naslov 

valerija.pecnik@os-dobrna.si do 24. junija 2022. 

 

 

Delovni zvezki so za učence 1., 2. in 3. razreda brezplačni in jih učenci dobijo v šoli na 

začetku novega šolskega leta. Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in ostale 

potrebščine kupite starši sami. 

 

Opomba: V pomoč pri naročanju delovnih zvezkov in ostalih potrebščin vam 

posredujemo spletne naslove Kopije nove, DZS in Mladinske knjige,  ki so objavljeni  na 

naši spletni strani. 

 
 
 

Lepo Vas pozdravljamo, Vam in Vašemu otroku pa želimo prijetne počitnice in uspešen 

začetek novega šolskega leta.  

 

 

    Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                   Ravnatelj:        

Valerija Pečnik, univ. dipl. bibl.                                                             Marko Šteger, prof. 

 

 

 

Priloga: Seznam potrebščin 
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3. razred 
 

Učbeniki, ki so v šolskem učbeniškem skladu: 

 
naziv predmet cena 

BERILO 3  KDO BO Z NAMI ŠEL V GOZDIČEK?, berilo za 3. razred, 

založba MKZ, EAN: 9789610113225 

Slovenščina 18,90 

 

 

Delovni zvezki : 

 
naziv predmet cena 

 

MOJ NANDE 3 – KOMPLET. Vsebuje: MATEMATIKA 3, samostojni 

delovni zvezek; SLOVENŠČINA 3, samostojni delovni zvezek; 

SPOZNAVANJE OKOLJA 3, samostojni delovni zvezek, založba MKZ, 

EAN: 3831022488203 

Delovne zvezke za prvo triado financira Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Brezplačno jih boste prejeli v šoli v 

začetku novega šolskega leta. 

Učni kompleti MKZ 40,00 

 Skupaj:  40,00 

 

 

Ostale potrebščine: 
Predmet: Seznam potrebščin: 

 

SLJ 2 velika črtna zvezka , mali zvezek – za ponovitev pisanic TAKO LAHKO (lahko je to zvezek iz 

2. razreda), mali črtni zvezek 

MAT Veliki zvezek – visoki karo, velika šablona, krajše ravnilce 

LUM Material naroči šola za vse učence v razredu. Stroške poravnate starši v mesecu septembru. 

GUM Mali zvezek – črtni 

SPO Veliki zvezek – črtni 

ŠPO Kratke hlače, majica s kratkimi rokavi, športni copati (za športno vzgojo na prostem) 

TJA Veliki črtni zvezek 

Ostalo:  - Urejena peresnica (svinčnik, nalivno pero, šilček, radirka, lepilo, škarje, šest osnovnih 

barv barvic, rdeč tanek kuli ali flomaster) 

- Šolski copati (hišni copati niso dovoljeni). 

 

Opombi:  

- Izberite zvezke z debelejšimi listi. 

- Levoročna nalivna peresa (z okroglim pisalom)  smejo imeti le učenci, ki pišejo z levo 

roko. 

 


