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ZAPISNIK 

2. sestanka SVETA STARŠEV, ki  je bil v  sredo, 13. 05. 2020, ob 19. uri v jedilnici 

Osnovne šole Loka Črnomelj  

Prisotni člani sveta staršev: Irena Miketič, Sanela Zukanović, Dejan Čurk, Ines Štraus, Mateja 

Jaklič, Darinka Absec, Lucija Papež, Katja Pezdirc, Janez Avguštinčič, Martina Butala, Vesna 

Dragoš, Katja Jonke, Mrko Milkovič, Jožica Veselič, Mateja Perak, Jasna Banovec, Marica 

Domitrovič, Hedvika Špišič, Mojca Šabanović, Peter Jugovič, Monika Fajfar, Jasna Brus 

Rožman, Bojana Brodarič, Anja Šutej Veselič, Mateja Kapele, Tomo Veselič, Renata Lozar. 

Prisotni člani sveta šole: Golobič Anja, Imširović Denis, Kambič Helena, Štefanič David,  

Damjana Vraničar, Sonja Malnarič, Katarina Pavlakovič,  

Odsotni člani: 8.a, 9.a, 9.c,  in  4.5. Griblje,  

 

Ob 18. uri je potekal 3. skupni sestanek Sveta šole in Sveta staršev OŠ Loka Črnomelj. Po 

skupni seji pa je Svet staršev nadaljeval s svojo 2. redno sejo. 

Zapisnik je pisala Sonja Malnarič, overovateljica je Mateja Jaklič. 

V začetku je predsednica sveta staršev Renata Lozar lepo pozdravila vse prisotne in 

predlagala naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Pregled in potrditev nabora delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021 
2. Pobude, predlogi, vprašanja 

 

Vprašala je, če ima kdo pripombo ali dopolnilno na dnevni red. Ker pripomb in dopolnil člani 

niso imeli, je predlagala sprejem dnevnega reda. 

 Glasovanje: 27 prisotnih, vsi ZA 

 

 Sklep 1: Predlagan dnevni red je sprejet. 

 

Točka 1: 1. Pregled in potrditev nabora delovnih zvezkov za šolsko leto 

2020/2021 

Predsednica je povabila k besedi vodjo učbeniškega sklada na OŠ Loka, Marijo Špringer, da 

predstavi nabor delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21. Marija je nazorno predstavila vse 

spremembe nabave delovnih zvezkov po razredih za naslednje šolsko leto. Poudarila je tudi, 

da si je ravnateljica zelo prizadevala, da bi se strošek za nakup delovnih zvezkov zmanjšal na 

ravni celotne šole. V določenih razrednih in strokovnih aktivih so za to pokazali razumevanje 
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in je delovnih zvezkov manj.    Starši so lahko za vsak razred posebej pokomentirali izbiro in 

skupno vrednost. Pri tretjem razredu so se učitelji angleščine zaradi zmanjševanja stroškov 

odločili, da bodo v naslednjem šolskem letu delali brez delovnega zvezka. Ob tem se je 

razvila tudi debata. Strokovno mnenje o odločitvi sta podala tudi dva prisotna učitelja 

angleškega jezika.  Svet staršev je sprejel predlog, da se starši bodočih tretješolcev zberejo 

sami in v primeru, da bi se starši strinjali z nakupom delovnega zvezka tudi za angleški jezik, 

le-tega tudi nabavijo izven tega nabora.  

Nadaljevanje zapisnika k točki: obrazložitev seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/21 za 

posamezne razrede 

Knjižničarka Marija Špringer je povedala, da so delovni zvezki za učence 1. triade financirani s 

strani MIZŠ, in sicer jih dobijo učenci zastonj, fond le-teh se vzame iz fonda Učbeniškega 

sklada: 

1. razred – je imel to leto paket Lili in Bine, z zneskom 30 evrov, bodoče leto ostaja pri 

istem znesku, le naslov paketa se zamenja, in sicer Lili in Bine – Novi prijatelji, 

komplet, v višini zneska 30 evrov.  

2. razred – je imel to leto paket Lili in Bine, paket C, v znesku za 30 evrov, bodoče leto 

bo imel osnovni paket Lili in Bine za 40 evrov. 

3. razred – je imel to leto komplet Lili in Bine 3, samostojne DZ za SLO, MAT, okolje in 

GUM z zneskom 49 evrov, bodoče leto pa bodo uporabljali Lili in Bine, komplet A, v 

znesku 38 evrov. To leto so še uporabljali First Explorers 2 s ceno 15,90 evrov. Za 

bodoče šolsko leto si ga aktiv anglistov ni mogel izbrati, ker je fond, ki ga krije MIZŠ za 

3. razrede namenjen le v višini 40 evrov.  

Zato je  ena od predstavnic – članic Sveta staršev - predlagala, da bi se starši sami 
zmenili za naročilo oziroma nakup omenjenega DZ, če bi ga lahko samoiniciativno 
naročili, ker se jim zdi znanje tujega jezika na nižji stopnji zelo pomembna. To sta 
potrdila tudi oba anglista, učitelja TJA, ki sta bila prisotna na seji. Članica se je zavzela, 
da bo pridobila mnenje vseh staršev bodočih tretješolcev, ki bi  se morali soglasno 
strinjati za ta nakup oziroma naročilo.  
Ravnateljica oziroma knjižničarka pa sta povedali, da ta naslov DZ ne moremo 
umestiti v uradni seznam nabora, ker bi presegli znesek 40 evrov. Namreč znesek 
tega omenjenega DZ za TJA je 15,90 evrov. Starši so se strinjali, da ta naslov ne gre v 
uradni nabor, se bo pa članica zavzela povprašati ostale starše bodočih tretješolcev za 
mnenje in če se bodo vsi starši strinjali, bodo naročili te DZ, vendar ne preko šole. 
Lani je skupni znesek za DZ znašal 64,90 evrov, letos pa 38 evrov. 

4. razred – je imel to leto Radovednih pet za 4. razred, komplet samostojnih delovnih 

zvezkov za SLO, MA, DRU, NIT in GUM ter brezplačno prilogo ter praktično gradivo za 

NIT v škatli, z zneskom 65 evrov. Imeli so še Young Explorers 1 DZ za TJA z zneskom 16 

evrov. Skupni znesek je znašal 81 evrov. 

Za letos pa se je aktiv 4. razredov odločil za Radovednih pet za 4. razred,  komplet C – 

samostojni DZ za MA, GUM in SLO s kodo. Prvotna cena tega osnovnega kompleta je  

sicer 39 evrov. Ta znesek se bo verjetno spremenil, ker bodo iz tega starega osnovnega 

paketa vzeli ven stara dva delovna zvezka za SLO in ju nadomestili z novim Gradim SJ 4, 
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izdajo s plusom in kodo. Cena tega prenovljenega paketa še ni znana, verjetno bo 

naknadno, znala bi biti malenkost večja, za evro ali dva. 

Odločili so se še za Young Explorers 1, DZ, z zneskom 16 evrov ter za Gradivo za NIT 4, 

praktično gradivo za ustvarjanje, s ceno 13 evrov. Skupni znesek vseh DZ torej znaša 68 

evrov; če se bo cena posebnega paketa C Radovednih pet za 4. r. povečala, se bo tudi 

skupni znesek DZ povečal. 

5. razred -  je imel to leto Radovednih pet za 5. razred, komplet samostojnih delovnih 

zvezkov za SLO, MA, DRU, NIT in GUM ter brezplačno prilogo ter praktično gradivo za 

NIT v škatli, z zneskom 68 evrov. Imeli so še Young Explorers 2 DZ za TJA z zneskom 16 

evrov. Skupni znesek je znašal 84 evrov. 

 
Za letos pa se je aktiv 5. razredov odločil za Radovednih pet za 5. razred,  komplet C – 

samostojne DZ za MA, GUM in SLO s kodo. Prvotna cena tega osnovnega kompleta je 

sicer 39 evrov. Ta znesek se bo verjetno spremenil, ker bodo iz tega starega osnovnega 

paketa vzeli ven stara dva delovna zvezka za SLO in ju nadomestili z novim Gradim SJ 5, 

izdajo s plusom in kodo. Cena tega prenovljenega paketa še ni znana, verjetno bo 

naknadno, znala bi biti malenkost večja, za evro ali dva. 

Odločili so se še za Young Explorers 2, DZ, z zneskom 16 evrov ter za Gradivo za NIT 5, 

praktično gradivo za ustvarjanje, s ceno 13 evrov. Skupni znesek vseh DZ torej znaša 68 

evrov; če se bo cena posebnega paketa C Radovednih pet za 5. r. povečala, se bo tudi 

skupni znesek DZ povečal. 

6. razred – to leto so DZ naslednji: 

Slovenščina v oblaku 6, 17,90 evrov, kupili so ga starši. 
Skrivnosti števil in oblik 6, 17,90 evrov, kupili so ga starši. 
Messages 1, New Edition, 16,50 evrov (delovni učbenik), kupili so ga straši. 
Messages 1, New Edition DZ, 14,90 evrov, kupili so ga starši. 
Moja prva geografija, 12,80 evrov, kupili so ga starši. 
Zgodovina 6, DZ, 11,90 evrov, kupili so ga starši. 
Dotik narave 6, DZ, 12,50 evrov, kupili so ga starši. 
Prava tehnika 6, delovni listi s praktičnim gradivom, 19,20 evrov, kupili so ga starši. 
Glasba danes in nekoč 6, DZ, 16,20 evrov, kupili so ga starši. 

SKUPAJ: 139,80 evrov 

Za bodoče leto pa so odločitve naslednje: 

 Slovenščina v oblaku 6, 17,90 evrov, kupijo ga starši. 
 Skrivnosti števil in oblik 6, 17,90 evrov, kupijo ga starši. 
 Project Explore 1, delovni učb., 21 evrov, kupijo starši. 

 Project Explore 1, DZ, 18,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Moja prva geografija, 12,80 evrov, kupijo ga starši. 

 Zgodovina 6, DZ, 11,90 evrov, kupijo ga starši. 

 UKINE SE DZ PRI NARAVOSLOVJU! 

 Prava tehnika 6, delovni listi s praktičnim gradivom, 19,20 evrov, kupijo ga starši. 

 Glasba danes in nekoč 6, DZ, 16,20 evrov, kupijo ga starši. 
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SKUPAJ: 135,80 evrov (nižji znesek za 4 evre) 

 

7.razred – v tem letu učenci delajo po naslednjih DZ: 
 
Slovenščina v oblaku 7, DZ, 17,90 evrov, kupili so ga starši. 
Skrivnosti števil in oblik 7, DZ, 17,90 evrov, kupili so ga starši. 
Messages 2, New Edition, delovni učbenik, 16,50 evrov, kupili so ga starši. 
Messages 2, New Edition, DZ, 14,90 evrov, kupili so ga starši. 
Geografija Evrope in Azije, DZ, 12,80 evrov, kupili so ga starši. 
Jaz, midva, mi 7, DZ, 13,85 evrov, kupili so ga starši. 
Dotik narave 2, DZ, 12,50 evrov, kupili so ga starši. 
Prava tehnika 7, delovni listi s praktičnim gradivom, 19,20 evrov, kupili so ga starši 
SKUPAJ: 125,55 evrov 
 
Za bodoče leto pa so se predmetni aktivi odločili takole: 

 Slovenščina v oblaku 7, DZ, 17,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Skrivnosti števil in oblik 7, DZ, 17,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Messages 2, New Edition, delovni učbenik, 16,50 evrov, kupijo ga starši. 

 Messages 2, New Edition, DZ, 14,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Geografija Evrope in Azije, DZ, 12,80 evrov, kupijo ga starši. 

 Jaz, midva, mi, DZ, 13,85 evrov, kupijo ga starši. 

 Dotik narave 2, DZ, 12,50 evrov, kupijo ga starši. 

 Prava tehnika 7, delovni listi s praktičnim gradivom, 19,20 evrov, kupijo ga 
starši. 

 NI DZ PRI GUM IN ZGO. 
SKUPAJ: 125,55 evrov (znesek ostaja enak) 
 
8.razred – v tem šolskem letu delajo učenci po naslednjem gradivu: 
Slovenščina za vsak dan, DZ, 17,90 evrov, kupili so ga starši. 
Skrivnosti števil in oblik 8, DZ, 19,90 evrov, kupili so ga starši. 
Messages 3, delovni učbenik, 16,50 evrov, kupili so ga starši. 
Messages 3, DZ, 14,90 evrov, kupili so ga starši. 
Geografija Afrike in Novega sveta, DZ, 12,80 evrov, kupili so ga starši. 
Novi vek, DZ, 10,40 evrov, kupili so ga starši. 
Jaz, midva, mi 8, DZ, 13,85 evrov, kupili so ga starši. 
Biologija 8, DZ, 14,90 evrov, kupili so ga starši. 
ZA FIZIKO NI BILO DZ! 
Kemija, danes 1, DZ, 14,50 evrov, kupili so ga starši. 
Prava tehnika 8, delovni listi s praktičnim gradivom, 19,20 evrov, kupili so ga starši. 
ZA GUM (glasbeno umetnost) NI BILO DZ! 
SKUPAJ: 154,85 evrov. 
 
Za bodoče leto pa bodo delali z naslednjimi gradivi: 

 Slovenščina v oblaku 8, DZ, 17,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Skrivnosti števil in oblik 8, DZ, 19,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Messages 3, delovni učbenik, 16,50 evrov, kupijo ga starši. 
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 Messages 3, DZ, 14,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Geografija Afrike in Novega sveta, DZ, 12,80 evrov, kupijo ga starši. 

 PRI ZGODOVINI NE BO DZ! 

 PRI DKE NI DELOVNEGA ZVEZKA. 

 Človeško telo, DZ, 14,50 evrov, kupijo ga starši. 

 PRI FIZIKI NE BO DZ! 

 Moja prva kemija 1, DZ, 14,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Prava tehnika 8, delovni listi s praktičnim gradivom, 19,20 evrov, kupijo ga starši. 

 ZA GUM (glasbeno umetnost) NE BO DZ! 

SKUPAJ: 130,60 evrov (nižji znesek za 24,25 evrov). 

9.razred letos dela po naslednjem gradivu: 

Slovenščina za vsak dan, DZ, 17,90 evrov, kupili so ga starši. 

Skrivnosti števil in oblik 9, DZ, 19,90 evrov, kupili so ga starši. 

Project 5, delovni učbenik, 21 evrov, kupili so ga starši. 

Project 5, DZ, 18,90 evrov, kupili so ga starši. 

Geografija Slovenije, DZ, 12,80 evrov, kupili so ga starši. 

NI BILO DZ PRI ZGODOVINI! 
Biologija 9, DZ, 14,90 evrov, kupili so ga starši. 
Moja prva fizika 2, DZ, 13,90 evrov, kupili so ga starši. 
PRI KEMIJI NI BILO DZ! 
PRI GUM  (glasbeni umetnosti) NI BILO DZ! 
SKUPAJ: 119,30 evrov 

V naslednjem letu pa bo uporabljal gradivo: 

 Slovenščina za vsak dan, DZ, 17,90 evrov, kupijo ga starši.  

 Skrivnosti števil in oblik 9, DZ, 19,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Project 5, delovni učbenik, 21 evrov, kupijo ga starši. 

 Project 5, DZ, 18,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Geografija Slovenije, DZ, 12,80 evrov, kupijo ga starši. 

 NE BO DZ PRI ZGODOVINI! 

 PRI BIOLOGIJI NE BO DZ! 

 Moja prva fizika 2, DZ, 13,90 evrov, kupijo ga starši. 

 Svet kemije 9, od molekule do makromolekule, 12,90 evrov, kupijo ga starši. 

 PRI GUM (glasbeni umetnosti) NE BO DZ! 

SKUPAJ: 117,30 evrov (nižji znesek za 2 evra) 

V šolskem letu 2019/20 smo dosegli skupni znesek pri DZ od 4. do 9. razreda: 704,50 evrov. 

V bodočem šolskem letu 2020/21 smo dosegli skupni znesek pri DZ od 4. do 9. razreda 

645,25 evrov. 

Za bodoče šolsko leto 20/21 smo znižali skupni znesek za DZ za 59,25 evrov. 

 



6 
 

Po razpravi je sledilo glasovanje. Soglasno z glasovanjem so sprejeli  

SKLEP 2: Potrdi se nabor delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. 

Glasovanje: 27 prisotnih, vsi ZA 

Nabor delovnih zvezkov in primerjava s tekočim letom je Priloga 1 k zapisniku. 

 

Svet staršev predlaga vodstvu šole, da ob koncu šolskega leta izvede anketo za starše 

učencev od 6. do 9. razreda o uporabljenosti nabavljenih  delovnih zvezkov in se s tem 

preveri tudi smiselnost nabave le-teh.  

Ravnateljica se je strinjala s predlogom in potrdila izvedbo.  

SKLEP 3: OŠ naredi  in izvede do konca šolskega leta anketo za starše učencev od 6. razreda 

naprej  o uporabi delovnih zvezkov.  

Glasovanje: 27 prisotnih, vsi ZA  

Glede nabave delovnega zvezka za angleški jezik v bodočem tretjem razredu  se je sprejel  

SKLEP 4: Zadolži se  predsednico Sveta in ostale predstavnike v Svetu staršev iz trenutno 

drugih razredov, da izpeljejo sestanek z vsemi starši drugih razredov in od njih poberejo tudi 

soglasje za nakup. Izbiro delovnega zvezka bodo  predlagali učitelji, ki angleščino poučujejo v 

tretjem razredu.  

Glasovanje: 27 prisotnih, vsi ZA 

Točka 2: 1. Pobude, predlogi, vprašanja 

Predsednica je povabila vse prisotne k besedi. 

 Starši so pohvalili delo na daljavo, zadovoljni so tudi z načini sodelovanja. Starši so predlagali 

izvedbo govorilnih ur tudi v obdobju dela na daljavo.  Veliko jih je izvedbo govorilnih ur tudi 

že potrdilo. Ravnateljica je povedala, da imajo razredniki že nalogo, da izpeljejo v vseh 

razredih govorilne ure preko elektronskih medijev. Pomočnica je dodala, da so razredniki 

komunicirali s starši otrok, ki neredno opravljajo delo od doma. Če starši še niso imeli poziva 

po govorilni uri od razrednika, lahko to pomeni, da njihov otrok opravlja vse naloge.  

Pomočnica se je staršem zahvalila za odzivnost pri oddaji prijav za neobvezne in obvezne 

izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Žal, pa je še vedno nekaj staršev, ki te prijavnice 

niso oddali, zato je prosila vse prisotne, da starše obvestijo in prijavnice oddajo čimprej. 

Poudarila je tudi, da so starši odgovorni za sporočanje pomembnih sprememb v družini (na 

primer sprememba bivališča). Pri pošiljanju prijavnic na naslove učencev se je ugotovilo, da 

so nekateri spremenili naslov, pa razrednik o tem ni bil obveščen. To je zagotovo naloga 

staršev.  
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Sestanek je bil zaključen ob 2030. 

Zapisala Sonja Malnarič 

Seznam prilog:  

Priloga1: PRIMERJAVA IZBORA DELOVNIH ZVEZKOV MED LETOMA 2019/20 in 2020/21 
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Priloga 1: 

PRIMERJAVA IZBORA DELOVNIH ZVEZKOV MED LETOMA 2019/20 in 2020/21 

 

Delovni zvezki 2019/20 Delovni zvezki 2020/21 
1.razred  - 30 evrov, znesek 

krije MIZŠ 

1.razred – 30 evrov, znesek 

krije MIZŠ 

2.razred – 30 evrov, znesek 

krije MIZŠ 
2.razred – 40 evrov, znesek 
krije MIZŠ 

3.razred – 64,90 evrov, DZ so 

kupili starši. 

3.razred – 38 evrov, znesek 

krije MIZŠ. 

4.razred – Radovednih pet, 

komplet  za 4. r., 65 evrov, 

kupili so ga starši. 

 
 

Young Explorers 1, 16 evrov, kupili 
so ga starši. 
 
 
 

 
SKUPAJ: 81 evrov 

4.razred – Radovednih pet, 
komplet C za 4. razred, s 
spremembo pri samostojnih DZ 
za SLO, 39 evrov, kupijo starši.  
 
Praktično gradivo za NIT, 13 
evrov, kupijo starši. 
 
Young Explorers 1, 16 evrov, 
kupijo starši. 
 

SKUPAJ: 68,00 evrov (nižji znesek 
za 13 evrov) 

5.razred – Radovednih pet, 

komplet za 5. r., 68 evrov, 

kupili so ga starši. 

 
Young Explorers 2, 16 evrov, kupili 

so ga starši. 
 
 
 
 

SKUPAJ: 84 evrov 

5.razred – Radovednih pet, 
komplet C za 5. r., 39 evrov, kupili 
ga bodo starši. 
 
Praktično gradivo za NIT, 13 evrov, 
kupijo starši. 
 
Young Exlorers 2, 16 evrov, kupili 
ga bodo starši. 
 
        SKUPAJ: 68 evrov (nižji 
znesek za 16 evrov) 
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6.razred – Slovenščina v 

oblaku 6, 17,90 evrov, kupili so 

ga starši. 

 
Skrivnosti števil in oblik 6, 17,90 

evrov, kupili so ga starši. 
 

Messages 1, New Edition, 16,50 
evrov (delovni učbenik), kupili so 

ga straši. 
Messages 1, New Edition DZ, 14,90 

evrov, kupili so ga starši. 
 

Moja prva geografija, 12,80 evrov, 
kupili so ga starši. 

 
Zgodovina 6, DZ, 11,90 evrov, kupili 
so ga starši. 
 
Dotik narave 6, DZ, 12,50 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
Prava tehnika 6, delovni listi s 
praktičnim gradivom, 19,20 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
Glasba danes in nekoč 6, DZ, 16,20 
evrov, kupili so ga starši. 
 
 
 
SKUPAJ: 139,80 evrov 

 
 
 
 

 

6.razred – Slovenščina v oblaku 6, 
17,90 evrov, kupijo ga starši. 
 
 
Skrivnosti števil in oblik 6, 17,90 
evrov, kupijo ga starši. 
 
Project Explore 1, delovni učb., 21 
evrov, kupijo starši. 
Project Explore 1, DZ, 18,90 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
 
Moja prva geografija, 12,80 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
Zgodovina 6, DZ, 11,90 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
UKINE SE DZ PRI NARAVOSLOVJU! 
 
 
Prava tehnika 6, delovni listi s 
praktičnim gradivom, 19,20 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
Glasba danes in nekoč 6, DZ, 16,20 
evrov, kupijo ga starši. 
 
 
 
SKUPAJ: 135,80 evrov (nižji 
znesek za 4 evre) 
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7.razred – Slovenščina v 

oblaku 7, DZ, 17,90 evrov, 

kupili so ga starši. 

 

Skrivnosti števil in oblik 7, DZ, 
17,90 evrov, kupili so ga starši. 
 
Messages 2, New Edition, delovni 
učbenik, 16,50 evrov, kupili so ga 
starši. 
Messages 2, New Edition, DZ, 14,90 
evrov, kupili so ga starši. 
 
Geografija Evrope in Azije, DZ, 
12,80 evrov, kupili so ga starši. 
 
Jaz, midva, mi 7, DZ, 13,85 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
Dotik narave 2, DZ, 12,50 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
Prava tehnika 7, delovni listi s 
praktičnim gradivom, 19,20 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
 
 
SKUPAJ: 125,55 evrov 

7.razred – Slovenščina v oblaku 7, 
DZ, 17,90 evrov, kupijo ga starši. 
 
 
Skrivnosti števil in oblik 7, DZ, 
17,90 evrov, kupijo ga starši. 
 
Messages 2, New Edition, delovni 
učbenik, 16,50 evrov, kupijo ga 
starši. 
 
Messages 2, New Edition, DZ, 14,90 
evrov, kupijo ga starši. 
 
Geografija Evrope in Azije, DZ, 
12,80 evrov, kupijo ga starši. 
 
Jaz, midva, mi, DZ, 13,85 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
Dotik narave 2, DZ, 12,50 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
Prava tehnika 7, delovni listi s 
praktičnim gradivom, 19,20 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
NI DZ PRI GUM IN ZGO. 
 
SKUPAJ: 125,55 evrov (znesek 
ostaja enak) 
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8.razred – Slovenščina za vsak 

dan, DZ, 17,90 evrov, kupili so 

ga starši. 

 

Skrivnosti števil in oblik 8, DZ, 
19,90 evrov, kupili so ga starši. 
 
Messages 3, delovni učbenik, 16,50 
evrov, kupili so ga starši. 
Messages 3, DZ, 14,90 evrov, kupili 
so ga starši. 
 
Geografija Afrike in Novega sveta, 
DZ, 12,80 evrov, kupili so ga starši. 
 
Novi vek, DZ, 10,40 evrov, kupili so 
ga starši. 
 
Jaz, midva, mi 8, DZ, 13,85 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
Biologija 8, DZ, 14,90 evrov, kupili 
so ga starši. 
 
ZA FIZIKO NI BILO DZ! 
 
Kemija, danes 1, DZ, 14,50 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
Prava tehnika 8, delovni listi s 
praktičnim gradivom, 19,20 evrov, 
kupili so ga starši. 
 
ZA GUM (glasbeno umetnost) NI 
BILO DZ! 
 
SKUPAJ: 154,85 evrov 

8.razred – Slovenščina v oblaku 8, 
DZ, 17,90 evrov, kupijo ga starši. 
 
 
Skrivnosti števil in oblik 8, DZ, 
19,90 evrov, kupijo ga starši. 
 
Messages 3, delovni učbenik, 16,50 
evrov, kupijo ga starši. 
Messages 3, DZ, 14,90 evrov, kupijo 
ga starši. 
 
Geografija Afrike in Novega sveta, 
DZ, 12,80 evrov, kupijo ga starši. 
 
PRI ZGODOVINI NE BO DZ! 
 
 
PRI DKE NI DELOVNEGA ZVEZKA. 
 
 
Človeško telo, DZ, 14,50 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
PRI FIZIKI NE BO DZ! 
 
Moja prva kemija 1, DZ, 14,90 
evrov, kupijo ga starši. 
 
Prava tehnika 8, delovni listi s 
praktičnim gradivom, 19,20 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
ZA GUM (glasbeno umetnost) NE 
BO DZ! 
 
SKUPAJ: 130,60 evrov (nižji 
znesek za 24,25 evrov) 
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9.razred - Slovenščina za vsak 

dan, DZ, 17,90 evrov, kupili so 

ga starši. 

 

Skrivnosti števil in oblik 9, DZ, 

19,90 evrov, kupili so ga starši. 

 

Project 5, delovni učbenik, 21 

evrov, kupili so ga starši. 

Project 5, DZ, 18,90 evrov, 

kupili so ga starši. 

 

Geografija Slovenije, DZ, 

12,80 evrov, kupili so ga starši. 

 

NI BILO DZ PRI 

ZGODOVINI! 

 

Biologija 9, DZ, 14,90 evrov, 

kupili so ga starši. 

 

Moja prva fizika 2, DZ, 13,90 

evrov, kupili so ga starši. 

 

PRI KEMIJI NI BILO DZ! 

 

 

 

PRI GUM  (glasbeni 

umetnosti) NI BILO DZ! 

 

SKUPAJ: 119,30 evrov 

9.razred – Slovenščina za vsak dan, 
DZ, 17,90 evrov, kupijo ga starši.  
 
 
Skrivnosti števil in oblik 9, DZ, 
19,90 evrov, kupijo ga starši. 
 
Project 5, delovni učbenik, 21 
evrov, kupijo ga starši. 
Project 5, DZ, 18,90 evrov, kupijo ga 
starši. 
 
Geografija Slovenije, DZ, 12,80 
evrov, kupijo ga starši. 
 
NE BO DZ PRI ZGODOVINI! 
 
PRI BIOLOGIJI NE BO DZ! 
 
 
Moja prva fizika 2, DZ, 13,90 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
Svet kemije 9, od molekule do 
makromolekule, 12,90 evrov, 
kupijo ga starši. 
 
PRI GUM (glasbeni umetnosti) NE 
BO DZ! 
 
SKUPAJ: 117,30 evrov (nižji 
znesek za 2 evra) 

V šolskem letu 2019/20 smo 

dosegli skupni znesek pri DZ 

od 4. do 9. razreda: 704,50 

evrov. 

Med belokranjskimi šolami 

smo bili na 2. mestu zgoraj 

(pred nami je bila še OŠ Stari 

Trg ob Kolpi) po višini zneska 

DZ. 

V bodočem šolskem letu 
2020/21 smo dosegli skupni 
znesek pri DZ od 4. do 9. razreda 
645,25 evrov. 
 
Za bodoče šolsko leto 20/21 smo 
znižali skupni znesek za DZ za 
59,25 evrov. 
Pripravila: Marija Špringer, 6. 5. 2020 
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