
 
 

 

 

Spoštovani starši! 

Osnovna šola omogoča učencem, ki bodo v šolskem letu 2017/2018 vstopili v 4. razred  

osnovne šole, izposojo učbenikov. Nakup delovnih zvezkov opravite sami. 

Učbenike si lahko učenci izposodijo iz učbeniškega sklada na šoli. Ministrstvo bo v šolskem 

letu 2017/2018 zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za vse učence od 1. do 9. 

razreda. Ko prejmete učbenike, jih preglejte in v primeru, da je kateri izmed njih 

poškodovan, ga vrnite v roku enega tedna od prejetja in ga bomo zamenjali. Kasnejših 

reklamacij ne bomo upoštevali! Vse učbenike je potrebno zaviti v ovitek, ki ne poškoduje 

platnic (samolepilni ovitki so prepovedani). 

Starši ne plačate izposojevalnine! 

Ob izteku šolskega leta je potrebno učbenike vrniti. V primeru, da je učbenik poškodovan, 

uničen ali izgubljen, morate plačati odškodnino. To določa 10. člen Pravilnika o 

upravljanju učbeniških skladov. 

Učbenike bodo učenci prejeli v šoli (naročilnico oddajte učiteljici). 

Delovne zvezke starši plačate v celoti. Pri nakupu delovnih zvezkov upoštevajte izključno 

seznam, ki ga je objavila OŠ Stična.  

  

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGEGA UČNEGA GRADIVA ZA 4. 

RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

ŠT. UČBENIKI DELOVNI ZVEZKI 

1. RADOVEDNIH PET: BERILO 4, berilo za 

slovenščino v 4. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja, ROKUS (9789612713270) 

RADOVEDNIH PET 4, komplet štirih 

samostojnih delovnih zvezkov (SLO, MAT, 

NIT, DRU) in priročnik s praktičnim 

gradivom za NIT + brezplačne priloge, 

Rokus (3831075927230) 
2. RADOVEDNIH PET 4, DRUŽBA 4, 

učbenik za družbo, ROKUS (9789612713300)  

3. RADOVEDNIH PET 4, NIT 4, učbenik za 

naravoslovje in tehniko, ROKUS 

(9789612713201)  

4. RADOVEDNIH PET 4, GLASBENA 

UMETNOST 4, učbenik za glasbeno 

umetnost, ROKUS (9789612713225)  

 

 

5. N. Jesenik, et al. : MY SAILS NEW 1, 

učbenik za angleščino v četrtem razredu OŠ, 

OBZORJA (9789612303358)  

N. Jesenik, et al.: MY SAILS NEW 1, 

delovni zvezek za angleščino v četrtem 

razredu OŠ, OBZORJA (9789612303365)  

6.  Prima 1, delovni zvezek za nemščino kot 

neobvezni izbirni predmet, DZS 

(9788634128246)  
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