
 

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV  9.  RAZREDA  
 

 

Šola  bo za učence, ki v šolskem letu 2019/2020 obiskujejo 9. razred osnovne šole  s 
prilagojenim  programom z nižjim izobrazbenim standardom, poskrbela za v prilogi naštete 

učbenike in delovna zvezka, ki jih učenci prejmejo na šoli. 
 
Učbenike bo šola učencem brezplačno izposodila,  zato jih mora učenec ob koncu leta vrniti 

šoli. Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali jih učenec ne bo vrnil ob koncu šolskega leta 

šoli, bo treba zanje v skladu 10. členom Pravilnika o upravljanju  učbeniških skladov plačati 

odškodnino. 

 
Delovna zvezka je treba  plačati s položnico, ki jo bo poslala šola,  do 18. 7. 2019. 
.           
 

     . 
 
 

                                                                                   Skrbnica učbeniškega sklada:                                        

                                                                                   Lidija Geršak  
                                                               
 

…………………………… …… .odrežite………………………………………………. 
 
 

                                             NAROČILNICA 

 
 

Spodaj podpisani naročam za svojega otroka   __________________________________ 

                                                                                        (IME IN PRIIMEK) 

navedene učbenike in delovna zvezka za 9. razred. 

 
 
 

Datum: 
 
 

Podpis staršev:                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam šolskih potrebščin za  9. razred osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim 

izobrazbenim standardom v šolskem letu 2018/2019 

 
 

Učbeniki Izposojevalnina  

v  € 

Izposoja 

DA/NE 

Pozdravljena, mladost, berilo, Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo   

0  

Slovenščina 9. Kako povem, kako napišem 9, Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo 

0  

My English 3,Zavod RS za šolstvo 0  

Gospodinjstvo 9, Zavod Republike Slovenije za šolstvo 0  

Tehnika in tehnologija 9, Zavod Republike Slovenije 

za šolstvo 

0  

Družboslovje 9, Zavod RS za šolstvo 0  

Naravoslovje 9, Zavod RS za šolstvo 0   

Delovni zvezki Cena v € Dobava 

v šoli 

DA/NE 

Slovenščina 9. Kako povem, kako napišem 9, Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo 

15,86  

My English 3, Zavod RS za šolstvo 12,03  

Matematika 9, Zavod RS za šolstvo 18,30  

Skupaj: 46,19  

 

Ostale učne potrebščine 

 

Potrebščina Kosov Potrebščina Kosov 

zemljevid sveta 1 zaščitna čepica 1 

zemljevid Evrope 1 predpasnik 1 

veliki črtni zvezek 5 kuhinjska krpa 2 

mali črtni zvezek 2 lepilo 1 

veliki zvezek (veliki karo) 1 paleta za mešanje barv 1 

veliki brezčrtni zvezek 1 lonček 1 

radirka 1 škarje 1 

šestilo Staedtler 1 lepilni trak 1 

svinčnik 1 beležka 1 

šilček 1 šolski copati z gumo 1 par 

ravnilo z liki 1 peresnica 1 

trikotnik 1 trenirka, kratke hlače, majica 1 

geotrikotnik 1 barvni svinčniki - barvice 12 

voščenke 12 flomastri 12 

 
 
 

Likovne potrebščine nabavi šola. 
 


