
Predlagani seznam DELOVNIH ZVEZKOV in drugih UČNIH GRADIV 

v šolskem letu 2012/13 za NIS 

 

 

1. 
razred 

Slovenščina  
 Delovni  
 zvezek 

PAJKEC PIKO (elektronski vir) ; 
grafomotorične vaje za 1.razred osnovne 
šole Prilagojeni izobraževalni program z 
nižjim izobrazbenim standardom  

format 
A3 

CENA:16,06 € 

1. 
razred 

Matematika 
Delovni  
zvezek 

MATEMATIKA 1: delovni zvezek za 1. 
razred osnovne šole Prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom 

I. in 
II.del 

CENA:30,40 € 

2. 
razred 

Slovenščina  
Delovni 
zvezek 

PAJKEC PIKO (elektronski vir) ; posluša, 
govori, bere, piše : delovni zvezek za 
2.razred osnovne šole Prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom  

I., II. in 
III. del 

CENA:12,91 € 

3. 
razred 

Slovenščina 
Delovni 
zvezek 

PAJKEC PIKO (elektronski vir) ; posluša, 
govori, bere, piše : delovni zvezek za 
3.razred osnovne šole Prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom  

I. in 
II.del 

CENA :12,91 € 

4. 
razred 

Slovenščina 
Delovni 
zvezek 

PLANET ČRKOSNED: delovni zvezek za 
4. razred osnovne šole Prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom  

 CENA:16,43 € 

5. 
razred 

Slovenščina 
Delovni 
zvezek 

BREZ ZMEDE SEJEMO BESEDE: 
delovni zvezek za 5. razred osnovne šole 
Prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom 

 CENA:24,30 € 

6. 
razred 

Družboslovje Zemljevid 
SLOVENIJA – šolski zemljevid, 
 1: 500 000 

MK CENA: 4,90 € 

7. 
razred 

Angleščina 
Delovni 
zvezek 

MY ENGLISH 1 (Elektronski vir) : delovni 
zvezek za angleščino za 7.razed osnovne 
šole : prilagojeni izobraževalni program z 
nižjim izobrazbenim standardom  

 
CENA:15,95 € 

7. 
razred 

Slovenščina 
Delovni 
zvezek  

KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM 
(Elektronski vir) : delovni zvezek za 
7.razred : prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim 
standardom  

 
CENA:20,51 € 

7. 
razred 

Tehnika in 
tehnologija 

Delovni 
zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7 
(Elektronski vir) : delovni zvezek za 
7.razed osnovne šole : prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom  

 
CENA:10,20 € 

7. 
razred 

Družboslovje Zemljevid 
SLOVENIJA – šolski zemljevid, 
 1: 500 000 

MK CENA: 4,90 € 

8. 
razred 

Matematika 
Delovni 
zvezek 

MATEMATIKA 8 (Elektronski vir) : delovni 
zvezek za 8.razred osnovne šole : 
prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom  

 
CENA:15,97 € 



8. 
razred 

Slovenščina  
Delovni 
zvezek 

KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM 
(Elektronski vir) : delovni zvezek za 
8.razred : prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim 
standardom  

 
CENA:20,50 € 

8. 
razred 

Tehnika in 
tehnologija  

Delovni 
zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 
(Elektronski vir) : delovni zvezek za 
8.razred osnovne šole : prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom  

 
CENA:10,20 € 

8. 
razred 

Angleščina 
Delovni 
zvezek 

MY ENGLISH 2  (Elektronski vir) : delovni 
zvezek za angleščino za 8.razed osnovne 
šole : prilagojeni izobraževalni program z 
nižjim izobrazbenim standardom 

 CENA:15,73 € 

8. 
razred 

Družboslovje 
Drugo učno 
gradivo 

ATLAS SVETA za osnovno šolo 
(Kartografsko gradivo)  

 CENA :17,83 € 

9. 
razred 

Slovenščina 
Delovni 
zvezek 

KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM 
(Elektronski vir) : delovni zvezek za 
9.razred : prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim 
standardom  

 
CENA:21,16 € 

9. 
razred 

Tehnika in 
tehnologija  

Delovni 
zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 9 
(Elektronski vir) : delovni zvezek za 
9.razred osnovne šole : prilagojeni 
izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom  

 
CENA:10,20 € 

9. 
razred 

Angleščina 
Delovni 
zvezek 

MY ENGLISH 3  (Elektronski vir) : delovni 
zvezek za angleščino za 9. razred 
osnovne šole : prilagojeni izobraževalni 
program z nižjim izobrazbenim 
standardom 

 CENA:17,28 € 

9. 
razred 

Družboslovje 
Drugo učno 
gradivo  

ATLAS SVETA za osnovno šolo 
(Kartografsko gradivo)   

CENA :17,83 € 

 
 
 

Cene na tem seznamu so informativnega značaja, ker so odvisne od sprememb tržnega 
gibanja. 

Višino subvencije za plačilo posameznega delovnega zvezka bo določilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. 

 
 

Pripravila: mag. Barbara Rebolj, 
skrbnica učbeniškega sklada 

V Škofji Loki, 4.6.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


