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Naročilnica na učbeniški sklad za 3. razred  

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednji učbenik: 

1. LILI IN BINE 3, Berilo 3, berilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov.  

    Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

             

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018. 
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Naročilnica na učbeniški sklad za 4. razred  

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1.  RADOVEDNIH PET, Berilo 4, berilo 

2.  SUPER MINDS 1, Workbook, učbenik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov.  

    Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

             

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018. 



 

 

Osnovna šola Domžale 

Bistriška 19 

1230 Domžale 
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Naročilnica na učbeniški sklad za 5. razred  

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1. BERILO 5, NA KRILIH BESED, (prenovljeno), berilo  

2. SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, (prenovljeno), učbenik 

3. PROJECT 1, Fourth edition, učbenik  

4.   DRUŽBA IN JAZ 2, (prenovljeno), učbenik  

5.   OD MRAVLJE DO SONCA 2, (prenovljeno), učbenik 

6.   GOSPODINJSTVO 5, (prenovljeno), učbenik 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov.  

    Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

               

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018! 
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Naročilnica na učbeniški sklad za 6. razred  

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1. KDO SE SKRIVA V OGLEDALU, berilo 

2. SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, (prenovljeno), učbenik 

3. PROJECT 2, Fourth edition, učbenik 

4. SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 6, učbenik 

5. GLASBA DANES IN NEKOČ 6, (prenovljeno), učbenik 

6. RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik 

7. RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik 

8. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, (prenovljeno), učbenik 

9. GOSPODINJSTVO 6, (prenovljeno), učbenik 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov.  

   Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

              

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018! 
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Naročilnica na učbeniški sklad za 7. razred  

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1. SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo 

2. SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik 

3. PROJECT 2, Fourth edition, učbenik 

4. SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 7, učbenik 

5. GLASBA DANES IN NEKOČ 7, učbenik 

6. RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik 

7. RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik 

8. DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 7, učbenik 

9. AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, učbenik 

10. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, (prenovljeno), učbenik 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov. 

                                                              Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

               

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018! 



 

 

Osnovna šola Domžale 
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Naročilnica na učbeniški sklad za 7. razred  

Izbirni predmeti 

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1. MAGNET 1, učbenik 

2. CLUB PRISMA A1, učbenik 

3. OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik  

4. OBDELAVA GRADIV, Les, učbenik 

5. LIKOVNO SNOVANJE I, učbenik 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

IZBIRNI PREDMETI 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Obkrožite številko pred učbenikom, ki ga potrebujete. 

1. MAGNET 1, učbenik 

2. CLUB PRISMA A1, učbenik  

3. OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik  

4. OBDELAVA GRADIV, Les, učbenik 

5. LIKOVNO SNOVANJE I, učbenik 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov. 

                                                              Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

 

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018! 
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Naročilnica na učbeniški sklad za 8. razred 

2018/2019 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1.  DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo 

2.  SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik 

3. PROJECT 3, Fourth  edition, učbenik 

4.  SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 8, učbenik 

5.  GLASBA DANES IN NEKOČ 8, učbenik 

6.  RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik 

7.  RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, Prenovljeno, učbenik 

8.  DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA 8, učbenik 

9.  MOJA PRVA FIZIKA 1, (prenovljeno), učbenik  

10.  SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik 

11.  KEMIJA DANES 1, (prenovljeno), učbenik 

12. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8, (prenovljeno), učbenik 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov.  

                                                              Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

               

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku 15. 6. 2018! 



 

 

Osnovna šola Domžale 

Bistriška 19 

1230 Domžale 
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(01) 7240-081 

www.os-domzale.si 

 os-domzale@guest.arnes.si 

Naročilnica na učbeniški sklad za 8. razred  

Izbirni predmeti 

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1. MAGNET 2, učbenik 

2. CLUB PRISMA A1, učbenik 

3. OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik  

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

IZBIRNI PREDMETI 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Obkrožite številko pred učbenikom, ki ga potrebujete. 

1. MAGNET 2, učbenik 

2. CLUB PRISMA A1, učbenik 

3. OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik  

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov.  

                            Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

 

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018! 



 

 

Osnovna šola Domžale 

Bistriška 19 

1230 Domžale 

 

 

 
 URL  

e-mail 

 

 

(01) 7240-081 

www.os-domzale.si 

 os-domzale@guest.arnes.si 

    

Naročilnica na učbeniški sklad za 9. razred  

2018/19 

 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1. SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo 

2. SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik 

3. MESSAGES 4, stara izdaja, učbenik 

4. SPOZNAJMO LIKOVNI SVET 9, učbenik  

5. GLASBA DANES IN NEKOČ 9, učbenik 

6. RAZISKUJEM SLOVENIJO, učbenik 

7. RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik 

8. MOJA PRVA FIZIKA 2, (prenovljeno)učbenik 

9. SPOZNAVAM ŽIVI SVET 9, učbenik 

10. KEMIJA DANES 2, (prenovljeno), učbenik 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2018/19) : ________________ 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov. 

                                                              Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

            

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018! 
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Naročilnica na učbeniški sklad za 9. razred  

Izbirni predmeti 

2017/18 

 Učenci se lahko naročijo na učbeniški sklad (si izposodijo učbenike v šoli). 

 Učenci si izposodijo učbenike brezplačno. 

 Učenci si lahko izposodijo le komplet učbenikov. 

 Učenec dobi učbenike od 24. do 31. 8. 2018  v šolski knjižnici. Razpored bo na vratih 

šole in na šolski spletni strani od 20. 8. 2018 dalje. Učenci na PŠ Ihan bodo prevzeli 

učbenike v Ihanu. Tudi o tem vas bomo obvestili na spletni strani. Učenci lahko 

prevzamejo učbenike tudi 1. 9. 2018. 

 Učenci 1. razreda,  bodo učno gradivo prevzeli na OŠ Domžale oziroma na POŠ Ihan, 

če bodo pouk obiskovali tam. 

 Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti učbenike, ki si jih je izposodil. Kdor kakšen 

učbenik uniči ali ga izgubi, plača odškodnino za nakup novega (dve tretjini cene). Ker šola 

jamči, da so učbeniki, ki jih dobijo učenci, dovolj dobro ohranjeni, da se lahko učenci 

iz njih učijo, zahteva, da se taki učbeniki tudi vrnejo nazaj v sklad. 

 Učenci, ki bodo vrnili popisan učbenik za tuj jezik, ga bodo morali odkupiti. 

 Delovne zvezke  in ostala gradiva si morajo učenci kupiti sami. 

 Učbeniki za neobvezne izbirne predmete ne sodijo v učbeniški sklad, zato si jih ne boste 

mogli izposoditi v šoli. 

 Učenci si lahko izposodijo naslednje učbenike: 

1. MAGNET 3, učbenik 

2. CLUB PRISMA A2, učbenik 

3. OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik  

4. LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik 

5. SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------odreži------------------------------------------ 

IZBIRNI PREDMETI 

Priimek in ime učenca-učenke : _________________________________________________ 

Razred (2017/18) : ________________ 

Obkrožite številko pred učbenikom, ki ga potrebujete. 

1. MAGNET 3, učbenik 

2. CLUB PRISMA A2, učbenik 

3. OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik  

4. LIKOVNO SNOVANJE III, učbenik 

5. SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov. 

                                         Podpis staršev: 

 

                                                               __________________________________ 

 

Naročilnico odrežite in vrnite razredničarki/razredniku do 15. 6. 2018! 


