
 

                        
UČNI KOMPLETI ZA 2. RAZRED – PONUDBA ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 

 

Spoštovane učiteljice in spoštovani učitelji,  
 

ponudba učnih kompletov Naša ulica je vsebinsko in cenovno zelo raznovrstna. Poleg tiskanih gradiv 

vsi kompleti vsebujejo tudi letno kodo za dostop do e-gradiv na izobraževalnem portalu Naša ulica. 
 

Prijazno vabljeni k izbiri kompleta, saj  gradiva Naša ulica zagotavljajo uspeh in brezskrbno šolsko leto. 

 

NOVA PONUDBA ZA ŠOLE – UČNI KOMPLETI ZA 2. RAZRED 
 

NAŠA ULICA 2 – MINI PREDMETNI KOMPLET 1 

Mini komplet 1 (folirano) vsebuje delovne zvezke za 

matematiko (dva dela) in slovenščino (dva dela), 

letno kodo za dostop do www.nasaulica.si in 

plastificiran stotični kvadrat (piši-briši). 

 

Cena: 35,00 EUR 
 

 

 

EAN 3838884452489, naročilo direktno na založbo ali v knjigarni 
 

 

NAŠA ULICA 2 – MINI PREDMETNI KOMPLET 2 

 

Mini komplet 2 (folirano) vsebuje delovne zvezke 

za matematiko (dva dela) in slovenščino (dva dela), 

delovne liste za začetno učenje angleščine in letno 

kodo za dostop do www.nasaulica.si. 
 

Cena: 40,00 EUR 

 
 

EAN 3838884452496, naročilo direktno na založbo ali v knjigarni 
 

 

NAŠA ULICA 2 – MINI PREDMETNI KOMPLET 3 

 
Mini komplet 3 (folirano) vsebuje delovne zvezke 

za matematiko (dva dela), slovenščino (dva dela) in 

spoznavanje okolja ter letno kodo za dostop do 

www.nasaulica.si. 
 

Cena: 40,00EUR 

 

 
EAN 3838884452502, naročilo direktno na založbo ali v knjigarni 

 

 
 

http://www.nasaulica.si/
http://www.nasaulica.si/
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Na voljo tudi še: 

 

NAŠA ULICA 2 - PREDMETNI KOMPLET  

 

 

 

 

 

 
EAN 3838884003100 

Cena: 45,90 EUR 

Naročilo direktno na založbo ali v knjigarni 
 

 

NAŠA ULICA 2 - MEDPREDMETNI KOMPLET  

 

 

 

 

 
 

 

EAN 3838884450423 

Cena: 39,90 EUR 

Naročilo direktno na založbo ali v knjigarni 

 

Vsi učitelji, ki boste na seznam za učence uvrstili enega izmed kompletov Naša ulica, brezplačno prejmete 

komplet s seznama in celoletni dostop do spletne podpore za učitelje na www.nasaulica.si.  
 

Želite naročiti ali prejeti ponudbo? Morda niste našli učnega kompleta, ki bi vam ustrezal? Z veseljem vam 

priskočimo na pomoč. Pokličite nas ali nam pišite na: 01/30 69 849 ali monika.kozlevcar@dzs.si. 

 

Cene v ponudbi vključujejo DDV; pridružujemo si pravico do spremembe cen. Za vsa dodatna pojasnila smo 

vedno na voljo. Vabljeni, da nas pokličete ali nam pišete. 

 

Z lepimi pozdravi, 

       

 

             

         Andreja Kavčič 

       Vodja prodaje Izobraževalnega založništva 

 

 

Ljubljana, 27. 5. 2019 

Komplet vsebuje: priročno škatlo, delovne zvezke za matematiko (dva dela), slovenščino 

(dva dela), spoznavanje okolja, glasbeno umetnost, delovne liste za začetno učenje 

angleščine, stotični kvadrat (riši-briši), plastificirane tiskane in pisane črke, kodo za dostop 

do www.nasaulica.si in mapo A4 z elastiko.                    

 

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. 
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