
 
Cenik učbenikov 2018/19   (K – v Kamnjah; Č – v Črničah) 
Prosim, da prinesite k verouku pripravljene zneske v ovojnici s pripisom, za katere učence gre. 
Preverite, če si lahko od koga sposodite učbenike (4., 5., 6. raz.) potem lahko kupite samo zvezek. 
Bogoslužne zvezke imajo vsi, razen birmancev. Če hodita iz družine k verouku dva otroka ali več, 
prispevate samo za en izvod bogoslužnega zvezka ostale simbolično krije župnija solidarnostno iz 
nedeljske miloščine. Naročniki Mavrice imate bogosl. zvezek vključen brezplačno.  
Ker imate na začetku šol. leta veliko stroškov, lahko poveste in župnija založi in strošek poravnate 
med letom. Zelo priporočam mesečno Mavrico. Naročnina na je sicer 39,90 €, lahko v dvakratnem 
znesku. Naročite lahko preko župnije ali na narocila@druzina.si. Otrokom in staršem nudi veliko 
razgibanega, privlačnega in širokega branja. 
 
      

1 razred K in Č: Praznujmo in se veselimo zvezek 10,00 € 
  bogosl.  zv. 3,00 € 
2. razred K in Č: Praznujemo z Jezusom zvezek 10,00 € 
   bogosl.  zv. 3,00 € 
3.razred K in Č.: Kristjani praznujemo skupaj zvezek 10,00 € 
  bogosl.  zv. 3,00 € 
4. razred K in Č: Pot v srečno življenje zvezek 5,00 € 
  knjiga 8,50 € 
  bogosl.  zv. 3,00 € 
5. razred  K: Znamenja na poti k Bogu zvezek 5,00 € 
 (Č: Skupaj v novi svet) knjiga 8,50 € 
  bogosl.  zv. 3,00 € 
6. razred K: Skupaj v novi svet zvezek 

knjiga 
bogosl.zv 

5,00 € 
8,50 € 
2,50 € 

 
7. in 8. r. K in Č: Radi živimo (nov – za dve leti) zvezek  17,00 

  9. razred          K in Č: od lani: Sveto pismo - 
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