
 
 

 
 
 

Sečovlje, 3. 6. 2022 
 

 
SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV, UČBENIKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 : 2. razred 

 
Spoštovani starši!  
 
Obveščamo Vas o izbranih učnih gradivih, ki jih bodo učenci potrebovali v naslednjem šolskem letu.  
 
V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov osnovna šola zagotovi učna gradiva za drugi razred vsem učencem prvega 
triletja, v uporabo bodo prejeli brezplačne celotne izbrane komplete delovnih zvezkov LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI. Nakup 
delovnih zvezkov v vrednosti 40 eur financira Ministrstvo za šolstvo, nakup opravi šola in učencem pakete razdeli v prvem tednu 
novega šolskega leta. Če se boste odločili za gradiva iz učbeniškega sklada, bodo učenci prevzeli pripravljene brezplačne komplete 
prvi šolski dan v šoli. Starši učencev 2. razreda boste tako kupili le šolske potrebščine. Ta nakup boste lahko opravili s pomočjo 
seznama v knjigarni, ki si jo boste izbrali sami, ali preko naročilnic papirnic/knjigarn oz. preko spletnih knjigarn.  
Prosimo, da izpolnite naročilnico za brezplačna učna gradiva iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/23, ki je priložena 
temu obvestilu (tudi, če se za to ne boste odločili). Tega gradiva učenci ob koncu šolskega leta ne vračajo, pač pa jim ostane v 

trajno last.  
 
Prosimo, da izpolnite naročilnico za brezplačno izposojo učbenika (berila) iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2022/23, ki je 

priložena temu obvestilu (tudi, če se za to ne boste odločili). Učenci dobijo berilo izposojeno v celoletno uporabo, konec 
šolskega leta ga morajo vrniti.  
  
Naročilnico vrnite razredničarki do petka, 17. 6. 2022!  
Naročilnice, vrnjene po tem datumu, ne zagotavljajo izposoje iz učbeniškega sklada. Izposoja gradiva iz učbeniškega sklada se  v 
skladu s Pravilnikom o US vodi v sistemu COBISS, zato se starši tudi strinjate, da bomo podatke o izposojenem gradivu učenca 
vodili v tem sistemu. 
 
 

Učenci 2. razreda na Osnovni šoli Sečovlje in podružnični šoli Sv. Peter bodo v šolskem letu 

2021/2022 potrebovali:  
 
1. DELOVNI ZVEZKI (kupi šola na osnovi vaše izpolnjene naročilnice, nakup v celoti financira Ministrstvo):  

Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2 - KOMPLET, samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, 
spoznavanje okolja in glasbeno umetnost s kodo in prilogam v škatli + 2. del zvezka za opismenjevanje, založba ROKUS-
KLETT, EAN: 3830064624907 

 
2. Učenci 2. razreda bodo uporabljali tudi berilo, ki ga prejmejo v enoletno brezplačno uporabo, na koncu šolskega leta pa 
ga vrnejo: 

M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150   
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3. ŠOLSKE POTREBŠČINE (kupijo starši): 

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto na obeh straneh, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto, ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto, ABC z malimi tiskanimi črkami, količina: 1 Slovenščina 

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 1 cm karo, količina: 1 Matematika 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, s črtalnikom, količina: 1 Angleščina 

ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni, s črtalnikom, količina: 1 Italijanščina 

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti z vmesno črto in brezčrtni v enem, količina: 1 Spoznavanje okolja 

KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni, mat, količina: 1 Likovna umetnost 

RISALNI BLOK, 20-listni, količina: 1 Likovna umetnost 

VOŠČENE BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost 

MODELIRNA MASA, 500 g, bela, količina: 1 Likovna umetnost 

MODELIRNA MASA, 500 g, rjava, količina: 1 Likovna umetnost 

TEMPERA BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost 

TEMPERA BARVA AERO, pos. bela 110, 42 ml, količina: 1 Likovna umetnost 

VODENE BARVICE, količina: 1 Likovna umetnost 

FLOMASTER ČRN, Permanent duo, za dve debelini pisanja, količina: 1 Likovna umetnost 

ČRNI TUŠ, količina: 1 Likovna umetnost 

LONČEK ZA ČOPIČE, količina: 1 Likovna umetnost 

PALETA, za mešanje barv, količina: 1 Likovna umetnost 

KOMPLET ČOPIČEV, ploščati št. 10, 14, 18; okrogla št. 6, 8, količina: 1 Likovna umetnost 

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO, količina: 1 Šport 

KOMPLET ŠPORTNE OPREME, količina: 1 Šport 

BELEŽKA, količina: 1  

GOBICA ZA LIKOVNO UMETNOST, količina: 1  

SVINČNIK, trdota HB, količina: 1  

NALIVNO PERO, količina: 1  

VLOŽKI ZA NALIVNO PERO, količina: 1  

LESENE BARVICE, količina: 1  

FLOMASTRI, količina: 1  

RAVNILO NOMA 1, mala šablona, količina: 1  

LEPILO STIC, količina: 1  

ŠKARJE, količina: 1  

RADIRKA, količina: 1  

ŠILČEK, količina: 1  

MAPA A4, z elastiko, količina: 1  

VREČKA ZA COPATE  

ŠOLSKI NAHRBTNIK  

PERESNICA  

ŠOLSKI COPATI  

Ni potrebno kupovati potrebščin, ki jih imate iz preteklega leta in so še uporabne (lonček, paleta, mapa...) Po potrebi jih le dokupite. 
Tudi zvezek za BRALNO ZNAČKO obdržite lanskega, saj bodo učenci v njem nadaljevali z delom. 
Ohranite tudi lahko zvezek s črtami za slovenščino iz 1. razreda.  
Seznami bodo objavljeni tudi na spletni strani šole http://www.ossecovlje.si/informacije/ucbeniski-sklad/. Sezname potrebščin 

bomo tudi posredovali vsem večjim knjigarnam in papirnicam v regiji, več informacij o tem in povezave na spletne knjigarne lahko 
tudi najdete na tej spletni strani. 
Šolske potrebščine in preostali likovni material naj bodo označeni z imenom in priimkom učenca. 

Starši, ki imajo nizek dohodek ali posebne socialne razmere, lahko za pomoč pri plačilu šolskih potrebščin in likovnega materiala 
zaprosijo v šolski svetovalni službi ali na Centru za socialno delo. Delovne zvezke vsi učenci prejmejo brezplačno.  
 

 
Upravljavka učbeniškega sklada 

 
Ravnateljica 

Maja Nagode Miklič  Mirela Flego 

 
 


