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Staršem in skrbnikom učencev 2. razreda v šolskem letu 2022/2023 

 

Zadeva: Učna gradiva v šolskem letu 2022/2023 

 

Spoštovani starši in skrbniki, 

učencem 2. razreda šola omogoča BREZPLAČNO IZPOSOJO učbenikov iz šolskega učbeniškega 
sklada, ki jih na koncu šolskega leta vrnejo. Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike je 
potrebno plačati odškodnino. Delovne zvezke za učence 2. razreda nabavi šola in ostanejo v lasti 
učenca. Spodaj navedene šolske potrebščine kupite starši pri poljubnem ponudniku, ki je za vas 
najbolj ugoden. 
 
Strokovni aktiv učiteljic 2. razreda je izbral naslednje učno gradivo: 

 
- UČBENIKI ZA IZPOSOJO IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

 

 
Z. 

ŠT. 
 

NASLOV UČBENIKA 
 

ZALOŽBA 
 

AVTOR CENA 

1. 
LILI IN BINE 2 Učbenik za spoznavanje okolja 
v 2. razredu - 9789612712143 

ROKUS KLETT 
Grošelj 

13,50 € 

2. 
LILI IN BINE 2 Učbenik za slovenščino v 2. 
razredu - 9789612712129 

ROKUS KLETT 
Kramarič 

13,50 € 

3. 
LILI IN BINE 2 Berilo za slovenščino - 
9789612712150 

ROKUS KLETT 
Aberšek 

13,50 € 

    40,50 € 

 

- DELOVNI ZVEZKI  
                 Učenci dobijo delovne zvezke v šoli brezplačno. 

 

 
Z. 

ŠT. NASLOV DELOVNEGA ZVEZKA 
 

ZALOŽBA AVTOR CENA 

 OŠ IZOLA    

1.  

LILI IN BINE 2, KOMPLET C - samostojni 

delovni zvezki za slovenščino in matematiko s 

prilogo za angleščino + koda LILIBI + 2. del 

zvezka za opismenjevanje 3830064623122 

 
 
ROKUS KLETT 

Več 
avtorjev+ 
Kramarič 

 
 

   33, 00 € 

    33,00€ 

 PŠ KORTE    

1. 
 
LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2, 
medpredmetni učni komplet (samostojni DZ) s 

 
 
ROKUS KLETT 

Več avtorjev 
40,00€ 



 
 

kodo in prilogami za 2. razred osnovne šole - 
3831075929609 

    40,00€ 

 
 
 
 
      Dejana Omerza                                                                                            Anton Baloh, prof. 
 skrbnica učbeniškega sklada                                                                                  ravnatelj 
                                                                                                               Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ŠOLSKE POTREBŠČINE 2022/23 

 
Starši in skrbniki spodaj navedene šolske potrebščine kupite pri poljubnem ponudniku, ki je za 
vas najbolj ugoden. 
 

2. razred OŠ IZOLA 

Potrebščine 

mapa z zavihki (lahko lanska) 

beležka 

ZVEZKI: 

 2 velika črtna zvezka (SPO, ITD) 

 2 velika brezčrtna zvezka (TJA, GUM) 

 1 velik karo zvezek (1cm x 1cm) 

 1 mali zvezek B5 z vmesno črto brez prazne strani (Tako lahko ali Lili in Bine) 

PERESNICA: 

 barvice 

 flomastri 

 svinčnik 

 šilček 

 radirka 

 pero 

 rdečilo 

 ravnilo s šablonami (manjše) 

PRIPOMOČKI: 

 škarje 

 kolaž papir (nelepljiv, brez sijaja) 

 lepilo v stiku 

LIKOVNA UMETNOST: 

 DAS masa – 500 g 

 4 čopiči: 2 ploščata (različnih debelin 14 in 4), 2 okrogla (različnih debelin 8 in 4) 

 risalni blok (40 listni) 

 vodene barvice 

 tempera barve 6 tub (tube po 42 ml: rdeča (karmin), modra (temni ultramarin), zelena (listno zelena), 
rumena, bela, črna) 

 voščenke (lahko lanske) 

 ALU folija 

 krpica za brisanje 

 lonček za LUM 

Vse potrebščine za LUM zložite v škatlo od čevljev (ne prevelike). 

šolski copati z nedrsečim podplatom 

športna oprema: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi 

 

Navedene potrebščine prinesejo učenci v šolo prvi šolski dan.  

Kot šola stremimo k čim manjši uporabi plastike, zato vas prosimo, da ovijete samo zvezke B5 in berilo v 

prosojni ovitek. 

 

 

 

 



 
 
 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 2022/23 

Starši in skrbniki spodaj navedene šolske potrebščine kupite pri poljubnem ponudniku, ki je za 
vas najbolj ugoden. 

 

2. razred PŠ KORTE 

Potrebščine 

kartonska mapa (lahko lanska) 

beležka (lahko lanska) 

ZVEZKI: 

 2 velika črtna zvezka 

 2 velika brezčrtna zvezka (ITD, TJA) 

 1 velik karo zvezek (1cm x 1cm) 

 1 mali zvezek B5 z vmesno črto brez prazne strani (Tako lahko ali Lili in Bine) 

 1 velik zvezek A4 črtast z vmesno črto ABC z malimi tiskanimi črkami 

 1 velik zvezek A4 črtast z vmesno črto ABC z malimi in velikimi tiskanimi črkami 

PERESNICA: 

 barvice 

 flomastri 

 svinčnik 

 šilček 

 radirka 

 pero 

 rdečilo 

PRIPOMOČKI: 

 škarje 

 lepilo v stiku 

 ravnilo NOMA 1 s šablonami (manjše) 

LIKOVNA UMETNOST: 

 kolaž papir (nelepljiv, brez sijaja) 

 DAS masa – 500 g 

 risalni blok (20 listni) 

 tempera barve 

 4 čopiči: 2 ploščata (različnih debelin 14 in 4), 2 okrogla (različnih debelin 8 in 4) 

 lonček za LUM 

 voščenke (lahko lanske) 

 ALU folija 

 krpica za čiščenje čopičev 

 škatla za LUM pripomočke 

šolski copati z nedrsečim podplatom 

športna oprema: kratke hlače, majica s kratkimi rokavi 

 

Navedene potrebščine prinesejo učenci v šolo prvi šolski dan.  

Kot šola stremimo k čim manjši uporabi plastike, zato vas prosimo, da ovijete samo zvezke B5 in berilo v 

prosojni ovitek. 
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