
UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2018/2019 
  

 
Spoštovani starši!                                                                                                 
Seznam z izborom učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je dostopen na naši spletni strani 
www.os-stranje.si, posredovali smo ga tudi knjigarnam v Kamniku in okolici.  
 

UČBENIKI 
Učenci si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada v šoli. Starši, ki si za svojega otroke NE želite 
izposoditi učbenikov v šoli, izpolnite izjavo, ki jo dobite v šolski knjižnici do 23. 6. Učenci bodo 
učbenike iz sklada prejeli najkasneje prvi teden pouka, ob koncu pouka jih morajo vrniti šoli. Če bo 
kakšen učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, boste plačali odškodnino. 
 
DELOVNI ZVEZKI 
 
Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite sami.  
 
Kamniške knjigarne imajo naše sezname. Za lažjo odločitev pri nakupu vam posredujemo 
njihove prodajne pogoje. 
 
 
Knjigarna in papirnica DZS – Mercator center Kamnik  ( tel. 01 839 53 19) 

Da mera znanja bo velika, nakupujte v DZS s kartico Pika! 
 
Ob nakupu s kartico Pika vam od 1. Junija do 31. Julija 2018 nudimo: 

 3% popust ob nakupu učbenikov in delovnih zvezkov, 
 15% popust ob nakupu izbranih blagovnih znamk, 
 35% popust ob nakupu izbranih šolskih potrebščin, kalkulatorjev in šolskih gradiv. 

 
Izkoristite tudi možnost plačila na 6 obrokov (polog + 5 obrokov) in unovčenje Pik, saj se 31.7. 2018 
zaključuje bonitetno obdobje. 
Vsem kupcem v juniju in juliju nudimo 10 % popust na vse šolske potrebščine, ter od 30 % do 50 % 
popust na izbrane šolske potrebščine in veliko izbiro izdelkov po SUPER CENAH. 
 
Knjigarna in papirnica Forum Kamnik (01 831 73 21, forumkamnik.si) vam nudi: 

 plačilo na 3 obroke po položnicah,  
 3 %popust na delovne zvezke in učbenike pri naročilu do 30.6.2018,  
 kupon za 15 % + 5 % popust za nakup šolskih potrebščin,  
 40 % popust za izbrane šolske torbe,  
 darilo za kupce paketov delovnih zvezkov. 

 
  
 
 
 
  



Papirnica Office More 
 

 
 

Mladinska knjiga ( knjigarna Domžale) je pripravila vrsto ugodnosti:  
 3 % popust za nakup učbenikov in delovnih zvezkov, 
 20 % popust  za nakup šolskih torb in nahrbtnikov, razen za nahrbtnike Dakine, 
 darilo za vsakega kupca (veliki stenski šolski koledar in urnik), 
 plačilo do 12 obrokov, brez obresti, 
 Darilo za prvošolčke – steklenička za vodo, 
 Brezplačna poštnina – pri nakupu šol. planerja Kaj dogaja, 
 Ugoden nakup preko spleta – www.emka.si, 
 Ugodnosti veljajo za naročilo paketov do 5. 7. 2018. 

 
Kopija nova   
Vse za šolo v paketu na voljo na www.kopija-nova.si. Preverite vse ugodnosti v kompletu in zmagovalne 
cene:  

 delovni zvezki -3 %,  
 šolske torbe in nahrbtniki do -34 %,  
 šolske potrebščine do -40 %,  
 športna oprema do -40 %.  

Možnost plačila na obroke s plačilnimi karticami: Petrol  klub plačilna kartica Diners, Mastercard, Visa, 
posebne ugodnosti za velike družine, brezplačna poštnina pri nakupu šolskih copat ali natikačev, 
ekskluzivno nezgodno zavarovanje z zavarovalnico Vzajemna, najhitrejše in najenostavnejše naročilo 
na  www.kopija-nova.si. Vse za šolo bo v paketu dostavljeno na vaš naslov do 20. avgusta.   
 
Želimo vam prijeten nakup in mirne počitnice. Za vse dodatne informacije pokličite na  
01 832 54 33 ali 059 334 346. 
 
Mira Papež                                                                                                                                             Boris Jemec 
skrbnica učbeniškega sklada                                                                                                                    ravnatelj  
 
Stahovica, 21. 6. 2018 


