
 

 

UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2019/20 

Stahovica, 16. 6. 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 24. 6. Učenci bodo učbenike iz sklada prejeli najkasneje prvi teden pouka, 
ob koncu pouka jih morajo vrniti šoli. Če bo kateri 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 nekatere 
posredujejo  njihove prodajne pogoje. 

Papirnica Office More 
V papirnici Office&More 
Kamnik nudimo izjemne 
ugodnosti za vse tiste, ki 
boste pri nas naročili delovne 
zvezke za novo šolsko leto. Ob 
takojšnjem plačilu vam 
upoštevamo 3 % popusta na 
delovne zvezke in obenem 
omogočamo obročno 
odplačevanje do 6 obrokov 
(Mercator Pika, Diners), 
izkoristite lahko tudi možnost 
avansnega plačila na 3 
obroke. Določene šolske artikle iz aktualnega šolskega kataloga lahko v Office&More 
dobite kar 50 % ugodneje. Vsi tisti, ki boste prednaročili delovne zvezke, prejmete 
tudi 10 % popusta na nakup šolskih potrebščin. Med vsemi, ki boste delovne zvezke 
prednaročili, bomo izžrebali 50 otrok (in 50 njihovih staršev), ki jih bomo konec 



 

 

poletja odpeljali na noro dogodivščino v zabaviščni park Gardaland. Naročene 
učbenike in delovne zvezke boste v naši papirnici lahko prevzeli po 16. avgustu 2019. 
Vabljeni v papirnico Office&More Kamnik po vse, kar vaš šolar potrebuje za novo 
šolsko leto! 

Mladinska knjiga (knjigarna v Domžalah) 

 

Kopija Nova https://www.kopija-nova.si/ 
 

 
 
Pri nas so kupci deležni popusta pri delovnih zvezkih in sicer 3 %. Pri vseh ostalih 
potrebščinah (torbe, zvezki, pisala, likovni material) lahko prejmejo tudi do 33 % 
popusta. Popusti so na voljo do 15. 7. 2019. 
Omogočamo tudi nakup na obroke (do tri obroke), seveda so še ostali načini plačila, 
kjer si starši sami določajo število obrokov (Visa, Diners, Mastercard, Petrol).  
Sam prevzem paketa je možen na Petrolu, Pošti Slovenije ter po novem tudi na 
paketomatu pošte Slovenije, kjer ga lahko dvignejo kadarkoli. 
 



 

 

  
Pri naročilu za dva otroka se upošteva samo ena poštnina, ob naročilu za tri ali več 
otroke je poštnina brezplačna (seveda nas je na to tudi potrebno opozoriti, da lahko 
opravimo vezavo naročil).  
  
Za vsa vprašanja sem na voljo na tem e-poštnem naslovu ali telefonski številki 02/62 00 
532. 

 
 
 
Želimo vam prijeten nakup in mirne počitnice. Za vse dodatne informacije pokličite na 
01/83 25 433 ali 059/334 346. 
 
Mira Papež,                                                                                             Boris Jemec, 
skrbnica učbeniškega sklada                                                                          ravnatelj 


