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3. RAZRED 

PREDMET UČBENIKI IZ UČBENIŠKEGA 

SKLADA (BREZPLAČNA 

IZPOSOJA) 

DELOVNI ZVEZKI CENA (v 

evrih) 

SLJ Aberšek: Lili in Bine 3, berilo 

za slovenščino – književnost 

v 3. razredu, Založba Rokus 

Klett, d. o. o., ISBN/EAN  

9789612712785 

/ / 

MAT, SLJ, SPO, 

GUM 

/ LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3 – 
KOMPLET V ŠKATLI, samostojni delovni 

zvezki za slovenščino, matematiko, 
glasbeno vzgojo in spoznavanje okolja s 
kodo in prilogami, Založba Rokus Klet d. 

o. o., ISBN/EN 3831075931206 

 

40,00 

SPO Grošelj, Ribič: Lili in Bine 3, 

učbenik za spoznavanje 

okolja v 3. razredu, Založba 

Rokus Klett, d. o. o., 

ISBN/EAN 9789612712778 

/ / 

SKUPAJ   40,00 

 

 

Opomba: Sredstva za nakup delovnih zvezkov za učence 3. razredov krije Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, zato staršem zgoraj omenjenega kompleta ni treba kupiti. 

Delovni zvezki ostanejo učenčeva trajna last.  Učenci bodo prejeli komplet delovnih zvezkov v 

šoli, in sicer prvi dan pouka.  

Če boste omenjeni komplet kupili sami, vam šola ne more povrniti sredstev za nakup kompleta.  

Plačajo starši: 0,00 € 

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

mailto:tajnistvo@os-otocec.si


Berilo in učbenik za spoznavanje okolja si učenci izposodijo iz učbeniškega sklada in jih morajo 
ob koncu šolskega leta vrniti.  
 

Ostale potrebščine za 3. razred, ki jih morate kupiti starši sami, so: 

SLJ: 1 zvezek latajn A4 53 TAKO LAHKO 40-listni,  1 zvezek črtasti A4, nalivno pero, rdeč 
kemični svinčnik 
SPO: 1 zvezek črtasti A4 
MAT: 1 zvezek A4 karirasti veliki karo, velika šablona, 2 navadna svinčnika HB, šilček, radirka, 
barvice, peresnica 
TJA: 1 zvezek črtasti A4 
LUM: risalni blok s trdimi platnicami in 20 risalnimi listi, voščene barvice 12 kosov (lahko iz 2. 
razreda), škarje, lepilo (trdo v stiku, in ne tekoče), kolaž papir (lahko iz 2. razreda), čopiči 
različnih debelin, tempera barve, paleta (lahko iz 2. razreda), flomastri, lonček za vodo, stara 
bombažna krpa 
ŠPO: kratka majica in kratke hlače, nedrseči šolski copati, vrečka za športno opremo 
PODALJŠANO BIVANJE: 1 brezčrtni zvezek A4  

 
Opomba: Odsvetujemo zvezke s trdimi platnicami. 
 
 

Skrbnica učbeniškega sklada: Hermina Videnič 
 
 

 


