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Številka:     

Datum: 29. 04. 2022 

 

Svet staršev OŠ Trzin 

Mengeška c. 7/B 

1236 Trzin 

 

 

ZADEVA: Predlog skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za 

                   šolsko leto 2022/2023 

 

V skladu z drugim odstavkom 14. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur.l. RS, 

št. 12/20), Svet staršev Osnovne šole Trzin prosim za pisno soglasje k predlagani skupni 

nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred, kot sledi: 

 

 

Razred Naslov delovnega zvezka/gradiva Cena (v €) Skupaj (v €) 

1. Moj Nande 1,  kovček za 1. r (Slovenščina 

1, SDZ – 2 dela; Matematika 1, SDZ-3 deli; 

Spoznavanje okolja 1, SDZ;  

dodatno gradivo in koda) 

    30,00  

Skupaj 30,00 

 

2. 
 

S slikanico na rami, 

samo 3. del 

(Zvezek za opismenjevanje) 

    11,90  

 

 

SLOVENŠČINA 2, S slikanico na rami, 

(samostojni DZ za jezik in književnost) 

     11,90 

Druga matematika, 2 dela (samostojni DZ)      17,80 

Skupaj                      41,60 

  

    3. 
 

SLOVENŠČINA 3: S slikanico na rami,  

2 dela 

(samostojni DZ-jezik) 

     13,80  

 

Tretja matematika, 2 dela (samostojni DZ)      17,80 

 Skupaj 31,60 

4. 
 

Radovednih pet 4  

(komplet petih samostojnih DZ ) 

     62,00  

Reach for the stars 4, prenovljena izd. (DZ)      15,50 

Skupaj 77,50 

 

5. 

Radovednih pet 5 

 (komplet petih samostojnih DZ) 

     65,00  

Reach for the stars 5, prenovljena izd. (DZ)      15,50 

Skupaj 80,50 
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6. 
 

Slovenščina v oblaku 6, 4.deli  

(samostojni DZ) 

   18,80  

Touchstone 6  new (DZ)    17,50 

  

 Raziskujem zemljo 6 (samostojni DZ)    14,00  

Skupaj 50,30 

 

7. 
 

Slovenščina v oblaku 7 (samostojni DZ)    18,80  

 
 

 

 
izbirni predmet  francoščina 

 

izbirni predmet  nemščina 

Touchstone 7, 3. izd. (DZ)    18,50 

Raziskujem stari svet 7 (samostojni DZ)    14,00 

Adosphère 1 (DZ)    14,50 

Maximal 1 (DZ)    20,00 

Skupaj 51,30 (brez izb. p.) 

 

 

8. 

Slovenščina v oblaku 8 (samostojni DZ)    18,80  
 

 

 
 

 

izbirni predmet  nemščina 
 

izbirni predmet  francoščina 

Touchstone 8 (DZ)    18,50 

Raziskujem novi svet 8 (samostojni DZ)    14,00 

Fizika 8 (samostojni DZ)    13,90 

Maximal 2 (DZ)    20,00 

Adosphère 2 (DZ)    14,50 

 65,20 (brez izb. p.) 

 

9. 

Slovenščina v oblaku 9 

 (učni komplet) 

   18,80  

 

 

 

 
 

Touchstone 9, nova izd. (DZ)    18,50 

Raziskujem Slovenijo 9 (samostojni DZ)    14,00 

Fizika 9 (samostojni DZ)    13,90 

 Maximal 3 (DZ)    20,00 izbirni predmet  nemščina 

Skupaj 65,20 (brez izb.p.) 

 

SKUPAJ 

 

493,20 (brez izb. p.) 
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O b r a z l o ž i t e v    p r e d l o g a: 

 

1. razred:  Delovni zvezki ostajajo isti kot lansko šolsko leto. Tudi cene so nespremenjene. 

Delovne zvezke predvidoma financira ministrstvo. 

 

2. razred:  Delovni zvezki ostajajo isti kot lansko šolsko leto. Tudi cene so nespremenjene. 

  Delovne zvezke predvidoma financira ministrstvo. 

 

3. razred: Izločen je dodatni delovni zvezek za matematiko, zato je komplet cenejši za 7,97 

€. Delovne zvezke predvidoma financira ministrstvo. 

 

4. razred: Delovni zvezki ostajajo isti kot lansko šolsko leto. Cene so višje za skupno 7 €. 

 

5. razred: Delovni zvezek za angleščino je nov in tudi komplet Radovednih pet je dražji. 

Cene so višje za 6,60 €. 

 

6. razred: Delovni zvezki ostajajo isti kot lansko šolsko leto, razen DZ za gospodinjstvo, ki 

ga bo nadomestil zvezek. Vsi, razen delovnega zvezka za angleščino, so dražji. Skupna 

cena delovnih zvezkov za 6. razred je nižja za 9,80 € (iz naslova izločitve DZ za 

gospodinjstvo). 

 

7. razred: Delovni zvezki ostajajo isti kot lansko šolsko leto. Vsi, razen delovnega zvezka 

za francoščino, so dražji. Skupna cena delovnih zvezkov za 7. razred, brez izbirnih 

predmetov, je višja za 6 €. 

 

8. razred: Delovni zvezki ostajajo isti kot lansko šolsko leto. Vsi so dražji, razen delovnega 

zvezka za fiziko in francoščino. Skupna  cena delovnih zvezkov za 8. razred, brez izbirnih 

predmetov, je višja za 6 €. 

 

9. razred: Delovni zvezki ostajajo isti kot lansko šolsko leto.  Vsi so dražji, razen delovnega 

zvezka za fiziko. Skupna cena delovnih zvezkov za 9. razred, brez izbirnega predmeta, je 

višja za 6 €. 

 

 

Skupna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za pouk obveznih predmetov za šolsko 

leto 2022/2023 na ravni šole znaša 493,20 € in je v primerjavi s šolskim letom 2021/2022, (ko 

je cena znašala 478,35) višja za 13,85 €. 

 

Navedene cene so bile odčitane v spletnih knjigarnah naslednjih založb: MKZ, Rokus Klett, in 

DZS na dan, 29. aprila 2022. 

 

 

Pripravila:       Ravnateljica OŠ Trzin: 

Melita Rus       Matejka Chvatal 

skrbnica učbeniškega sklada 
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