
Ponudba učnih kompletov Naša ulica je vsebinsko in cenovno 
raznovrstna. Vsi kompleti poleg tiskanih gradiv vsebujejo tudi letno 
kodo za dostop do e-gradiv na izobraževalnem portalu Naša ulica.

Gradiva Naša ulica so na voljo v kompletih (predmetnih ali 
medpredmetnih) ali ločeno po predmetih. Vsak predmet je v svojem 
zvezku (matematika v dveh delih, slovenščina v dveh delih ter 
spoznavanje okolja in glasbena umetnost v enem zvezku). 

Pri pripravi gradiva smo poleg šolarjev imeli v mislih zlasti vas, učitelje. 
Poučevanje z Našo ulico ponuja različne poti do znanja, in kar je 
najpomembneje: zagotavlja uspeh in brezskrbno šolsko leto!

UČNI KOMPLETI ZA 3. RAZRED

Komplet  Sestavine kompleta Cena z DDV

Predmetni 
komplet 3

3838884451154

komplet, delovni 
zvezki za matematiko 
(2), slovenščino (2), 
spoznavanje okolja, 
glasbeno umetnost, 
mapa A4, urnik, nalepke 
za zvezek, plastificirana 
poštevanka in koda za 
dostop do spleta  
www.nasaulica.si

45,90 EUR

Mini predmetni 
komplet 1

3838884080668

delovni zvezki za 
matematiko (2), 
slovenščino (2), za 
spoznavanje okolja, 
plastificirana poštevanka 
in koda za dostop do spleta 
www.nasaulica.si.

40,00 EUR

Želite prejeti dodatno ponudbo ali naročiti gradivo?  
Z veseljem vam priskočimo na pomoč.  
Pokličite na telefonsko številko 01/30 69 849 ali nam pišite na 
e-naslov monika.kozlevcar@dzs.si.

•	 tiskana gradiva, ki jih je uvrstil na seznam
za učence – brezplačno, 

•	 učiteljsko aktivacijsko kodo za celoletni
dostop do spletne podpore za vse
predmete na www.nasaulica.si

•	 aktivacijske kode za učence za dostop
do spletnih vsebin na
www.nasaulica.si (v septembru 2020)

ZA UČITELJE ZA UČENCA

UČNI KOMPLETI ZA 1. TRILETJE 
ZA ŠOLSKO LETO 2020/21 

Več informacij o gradivih 
ponuja katalog Naša ulica 

in spletna stran  
www.nasaulica.si. 

Cene v ponudbi vključujejo DDV; pridružujemo si pravico do spremembe cen. Vsa gradiva v tej ponudbi lahko 
naročite neposredno na založbi ali jih kupite v bolje založenih knjigarnah in papirnicah. Februar 2020

Ob uvrstitvi kompleta Naša ulica ali posameznih delovnih zvezkov Naša ulica (za vsaj dva 
predmeta) učitelj prejme:



Kompleti Sestavine ompleta Cena z DDV

Medpredmetni 
komplet A 

3838884448611

komplet, 5 
medpredmetnih delovnih 
zvezkov, mapa A4, 2 HB 
svinčnika, šilček, šablona 
flex, radirka, 3 zvezki s 
sistemom TakoLahko, 
link kocke (4 x 10), koda 
za dostop do spleta 
www.nasaulica.si 

49,90 EUR

Medpredmetni 
komplet B

3838884448727

5 medpredmetnih 
delovnih zvezkov, mapa 
A4, koda za dostop do 
spleta www.nasaulica.si 37,90 EUR

Predmetni 
komplet 1

3838884451147

komplet, delovni 
zvezki za matematiko 
(2), slovenščino (2), 
spoznavanje okolja, 
glasbeno umetnost, 
mapa A4, urnik, nalepke 
za zvezek, koda za 
dostop do spleta  
www.nasaulica.si

39,90 EUR

Mini predmetni 
komplet 1

3838884451420

delovni zvezki za 
matematiko (2), 
slovenščino (2), 
spoznavanje okolja 
in koda za dostop do  
spleta www.nasaulica.si

30,00 EUR

UČNI KOMPLETI ZA 1. RAZRED

Kompleti Sestavine kompleta Cena z DDV

Medpredmetni 
komplet 

3838884450423

komplet, 5 medpredmetnih 
delovnih zvezkov,                                
plastični denar (bankovci 
v priročni vrečki), 
plastificirane velike in 
male črke (piši-briši), 
plastificiran stotični 
kvadrat (piši-briši), mapa 
A4, koda za dostop do 
spleta www.nasaulica.si

39,90 EUR

Predmetni 
komplet 2

3838884003100

komplet, delovni zvezki  za 
matematiko (2), slovenščino 
(2), spoznavanje okolja, 
glasbeno umetnost, 
Angleščina z Iksom, stotični 
kvadrat ter  plastificirane 
tiskane in pisane črke  
(riši-briši), mapa A4, koda za 
dostop do  spleta   
www.nasaulica.si                

45,90 EUR

Mini predmetni 
komplet 1

3838884452489

delovni zvezki za 
matematiko (2) in 
slovenščino (2),  plastificiran 
stotični kvadrat (piši-briši), 
koda za dostop do spleta  
www.nasaulica.si

35,00 EUR

Mini predmetni 
komplet 2

3838884452496

delovni zvezki za 
matematiko (2) in 
slovenščino (2), Angleščina 
z Iksom, koda za dostop do  
spleta www.nasaulica.si

40,00 EUR

Mini predmetni 
komplet 3

3838884452502

delovni zvezki za 
matematiko (2), 
slovenščino (2),  
za spoznavanje okolja in 
koda za dostop do spleta 
ww.nasaulica.si

40,00 EUR

UČNI KOMPLETI ZA 2. RAZRED

Informacije o gradivih:

Alenka Korenjak  alenka.korenjak@dzs.si, 

Vanja Kovačič  vanja.kovacic@dzs.si,  

Renata A. Jančar  renata.jancar@dzs.si,  

01/30 69 844

01/30 69 823

Maja Kotar  maja.kotar@dzs.si, 01/30 69 843

01/30 69 879




