
 

 

SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV in DRUGIH UČNIH GRADIV 

 za šolsko leto 2019/2020 

-kupi ŠOLA- 
 

2. RAZRED 
 

MEDPREDMETNI KOMPLET 

NAŠA ULICA 2, Komplet vsebuje: priročno škatlo, 5 medpredmetnih delovnih zvezkov, 

plastični denar (bankovci v priročni vrečki), plastificirane velike in male črke (piši-briši), 

plastificiran stotični kvadrat (piši-briši), koda za dostop do www.nasaulica.si in mapa A4 z 

elastiko, DZS 

 

EAN: 3838884450423                                                                                     cena: 39,90 € 

 

 

 

                                                                                            Subvencionirana cena: 39,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŠ Šenčur                                        Šolsko leto 2019/2020 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 2. RAZRED  

(poleg učbenikov in delovnih zvezkov) 

 

Zvezki:  

 1 veliki KARO (cm2) zvezek A4 format (priporočamo »TAKO LAHKO« 

 oznaka R1) 

 1 velik BREZČRTNI zvezek (za angleščino, lahko je iz 1. razreda) 

 1 veliki zvezek A4 format ČRTASTI z vmesnimi črtami na obeh straneh -

latajn (priporočamo »TAKO LAHKO« oznaka P3) 

 2 mala ČRTASTA zvezka z vmesnimi črtami na obeh straneh A5 format – 

latajn (priporočamo »TAKO LAHKO« oznaka P4) 

 Zvezek za GUM in zvezek za bralno značko naj obdržijo še iz prvega razreda.  

 

Ostale potrebščine:  

 2 svinčnika HB 

 rdeč kemični svinčnik 

 radirka 

 šilček 

 škarje (za levičarje oz. desničarje) 

 2 lepili v stiku, lepilni trak (selotejp) 

 malo šablonsko ravnilo 20 cm  

 barvice (ne debelih) 

 flomastri 

 plastelin 

 vodene barvice (obdržijo naj jih iz 1. razreda) 

 kolaž papir A4 

 zaščitna majica za likovno umetnost  

 šolski copati in vrečka (po možnosti iz blaga) 

 športna oprema (kratke hlače, majica) in vrečka 

 šolska torba, peresnica 

 

 

Svetujemo Vam, da uporabne šolske potrebščine iz 1. razreda (npr. vodene 

barvice, šablono, škarje, torbo, peresnico…) učenci uporabijo tudi v 2. razredu. 

Beležk učenci ne potrebujejo, ker jih bodo dobili v šoli.  

 

              VSE POTREBŠČINE NAJ BODO VIDNO PODPISANE,  

ZVEZKI in UČBENIKI pa ZAVITI. 
 

 



UČBENIŠKI SKLAD 2019/2020 
 

Osnovna šola Šenčur omogoča učencem, da si v prihodnjem šolskem letu 2019/2020 iz učbeniškega 

sklada izposodijo učbeniški komplet. 

 

Ob izteku šolskega leta morate do 20. 6 2020 vse izposojene učbenike vrniti šoli. Če kakšnega 

učbenika ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste ob koncu šolskega leta po položnici poravnali 

stroške za nakup novega učbenika. V primeru, da bo kakšen učbenik poškodovan oz. uničen boste 

morali po položnici poravnati sorazmerni delež glede na poškodbo in vrednost učbenika glede na 

starost učbenika. O izgubi ali uničenju učbenika morate do konca tekočega šolskega leta obvestiti 

skrbnico učbeniškega sklada. 

 

Izposojevalnina učbeniških kompletov je za vse učence brezplačna. Vsak učenec je BREZ 

PRIJAVE NAROČEN na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in se strinja s pogoji 

navedenimi v prejšnjem odstavku. 
V primeru, da se s pogoji ne strinjate oz. si učbenikov IZ UČBENIŠKEGA SKLADA iz drugih 

razlogov   NE BOSTE IZPOSODILI, morate skrbnici učbeniškega sklada – knjižničarki, do 18. 

junija prinesti podpisano ODJAVO učbenikov iz US, ki je na tem listu spodaj. 

 

SEZNAM UČBENIKOV iz učbeniškega sklada: 

SLOVENŠČINA 

Igor Saksida, Sabina Višček, Janja Plazar: ZGODBE NAŠE ULICE, berilo za slovenski 

jezik v 2. razredu osnovne šole (NOVO), DZS 

                                                                                                                                                                                                

   

SPOZNAVANJE OKOLJA 

Živa Jamšek, Vasja Kožuh: NAŠA ULICA 2, SPOZNAVANJE OKOLJA, učbenik za 2. 

razred OŠ, DZS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR – ODJAVA  UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

Šolsko leto 2019/20 

 
 

Ime in priimek učenca:__________________________________________2._____ razred 

 

 

Za svojega otroka nepreklicno NE NAROČAM   

izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. 

 

Podpis staršev:_____________________________________ 
 

Izpolnjeno ODJAVO vrnite razredniku ali knjižničarki najkasneje do torka, 18. 6. 2019. 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://thumb9.shutterstock.com.edgesuite.net/display_pic_with_logo/134128/134128,1235843690,1/stock-photo-scissors-symbol-25776826.jpg&imgrefurl=http://www.shutterstock.com/pic-25776826/stock-photo-scissors-symbol.html&usg=__bQmcj40xBoYvSYiQgT0M49SKUqQ=&h=470&w=450&sz=24&hl=sl&start=72&itbs=1&tbnid=n_8IdLaYDXMtcM:&tbnh=129&tbnw=124&prev=/images?q=%C5%A1karje+simbol&start=60&hl=sl&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1

