
za 2. razred – podružnična šola Nova Cerkev 

 
 
 

 

Spoštovani starši! 
 
Čeprav se letošnje šolsko leto še ni zaključilo, že razmišljamo o naslednjem. Pred Vami sta seznama 
učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih bo Vaš otrok potreboval v prihodnjem šolskem letu. 
 
Šola Vam tudi v letošnjem letu omogoča izposojo učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada.  
Izposoja  je  za  učence  brezplačna,  saj  stroške  obrabnine  poravna  Ministrstvo  za  izobraževanje, 
znanost in šport RS.  
 
V  primeru,  da  si  NE  boste  izposodili  brezplačnega  učbeniškega  kompleta  v  šoli,  nas  o  tem 
obvestite z izpolnjenim vprašalnikom ( https://1ka.arnes.si/a/15499 ). 
 
Komplete  učbenikov  si  bodo učenci  izposodili  v  prvem  tednu pouka. Učenci  I.  tiade  (1.,  2.  in  3. 
razred) prejmejo brezplačno tudi delovne zvezke!   
 

S klikom na povezave podjetij  (najdete  jih na: https://www.os‐vojnik.si/ucbeniski‐sklad ), si  lahko 
ostale  potrebščine  (razen  delovnih  zvezkov,  ki  jih  prejmete  brezplačno)  naročite  v  predprodaji. 
Ponudbe preglejte in se po svoji presoji odločite za ponudnika. 
 
Položnice za potrebščine boste prejeli neposredno od ponudnika. Pakete bodo učenci prejeli po 
pošti ali v izbrani knjigarni (odvisno od vašega dogovora s ponudnikom).  
 
Če ne boste poravnali obveznosti do ponudnika paketa v dogovorjenem roku, vam paketa ne bodo 
pripravili in ga tudi ne bodo dostavili. Za vse nejasnosti v zvezi z delovnimi zvezki in potrebščinami 
se obrnite na svetovalne naslove ponudnikov.   
 
V upanju, da boste zaključek šolskega leta preživeli mirno, vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
Skrbnika učbeniškega sklada:                                             Ravnateljica: 
Aleksandra Ambrož in Jure Uranič                                                 Nataša Čerenak 
 

 
 
 
 



OBVESTILO STARŠEM - IZPOSOJA UČBENIKOV 
ZA 2. RAZRED V ŠOLSKEM LETU  2023/2024 

 
 
Osnovna šola Vojnik omogoča učencem, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo, da si v prihodnjem 
šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Nadomestilo za uporabo učbeniškega kompleta 
bo za vašega otroka v celoti poravnalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS. 
 

 
Komplet učbenikov  

Št. Naslov učbenika Avtor MP cena 

1. 
LILI IN BINE, berilo v 2. razredu osnovne 
šole  

M.Kramarič, M. Kern, M. Pipan 
(ROKUS KLETT) 
EAN 9789612712150 

14,80 

2. 
LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino v 
2. razredu 

M.Kramarič, M. Kern, M. Pipan 
(ROKUS KLETT)  
EAN 9789612712129 

14,70 

 

 
Med učbeniki v zgornji tabeli so le tisti, ki jih uvrščamo v šolski učbeniški sklad.  
Seznam ne vsebuje delovnih zvezkov in drugih gradiv, ki ne morejo biti uvrščena v učbeniški sklad. 
 
Učbeniki, ki jih bo otrok prejel v šoli, so del šolskega učbeniškega sklada. To pomeni, da so v večini primerov 
rabljeni. Trudimo se, da zelo obrabljene učbenike izločimo. Učbenikov, ki so starejši od pet let, ne izposojamo. 
 
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kateri učbenik popolnoma uničen ali pa ga ne boste 
vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega. 
 
 

V primeru, da se z zapisanim ne strinjate in boste svojemu otroku sami kupili učbenike, izpolnite 
odstopno izjavo na spletni strani: https://1ka.arnes.si/a/15499   
 
 

https://1ka.arnes.si/a/15499


SEZNAM  DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN ZA 
2. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2023/2024 

 
Podružnična šola Nova Cerkev  - 25 

 
 

Komplet delovnih zvezkov za 2. razred 
 
Šte
v. 

Naslov delovnega zvezka Avtor Predvidena 
cena 

 

1. 

LILI IN BINE NOVI PRIJATELJI 2, samostojni 
delovni zvezek za matematiko v 2. razredu 
osnovne šole 

Jasna Žic, Martina 
Rajšp 
ROKUS-KLETT 
EAN: 9789612920197 

18,60 

Delovni zvezek bo 
za vas priskrbela 

šola! 

2. 
ZVEZEK LILI IN BINE A4 ABC, latajn, z malimi in 
velikimi pisanimi črkami 

EAN: 3831075929623 3,00 
Zvezek bo za vas 
priskrbela šola! 

3. 
ZVEZEK LILI IN BINE A4 ABC, latajn, male tiskane 
črke  

EAN: 3831075929616 3,00 
Zvezek bo za vas 
priskrbela šola! 

   24,60  

 
 
Seznam potrebščin za 2. razred  
 

Potrebščine 

(A4) dva velika črtasta zvezka – slovenščina in spoznavanje okolja 
(A4) velik karo zvezek – veliki karo 1x1cm - matematika  
(A4) en velik brezčrtni zvezek - glasbena vzgoja (lahko prinesejo iz 1. razreda) 
(A4) velik črtan zvezek – TJA (prenesejo iz 1. razreda)  
(A4) velik zvezek za bralno značko (prenesejo iz 1. razreda) 
beležka 

Barvice, svinčnik (HB), radirka, šilček, flomastri, mala in velika šablona, lepilo v stiku, škarje, šolski copati (nedrseč 
podplat). 

Risalni blok (30 listov), kolaž papir A3, vodene barvice, tempera barvice (velike - 42ml), trije ploščati čopiči različnih 

debelin, voščene barvice (debele nevodotopne ), DAS masa (bela 0,25kg in rjava 0,25 kg),  (uporaben likovni 
material se lahko prenese iz 1. r.). * 

* Dodatni material, ki se bo nabavil skupaj za likovno umetnost za vse učence.  
(Prispevek na učenca znaša 5 evrov. Poravnali ga boste  s položnico !) 

 
 
Otrok mora imeti obvezno par šolskih copat z nedrsečim podplatom. S copati, ki jih je možno nositi tudi na zunanjih 
površinah, ne bo smel hoditi po šoli zaradi higienskih razlogov.  

 

                                  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta seznam lahko najdete tudi na spletni strani šole v področju: Organizacija pouka ‐ Učbeniški sklad 

https://www.os‐vojnik.si/ucbeniski‐sklad/ 

OŠ Vojnik, april‐maj 2023 
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