
Osnovna šola Marije Vere Kamnik 
LJUBLJANSKA CESTA 16a, 1241  KAMNIK 
Knjižnica: knjiznica@os-marijevere.si, tel.:01/830-31-44 
 

UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020  

 

Spoštovani starši oz. skrbniki. 

Učitelji so izbrali učbenike, delovne zvezke in potrebščine, ki jih bomo uporabljali v naslednjem šolskem letu. Vsak 
učenec je prejel seznam, objavljen je na spletni strani šole (zavihek šola, učbeniški sklad; http://www.os-
marijevere.si/mprikazi.aspx?showID=15), posredovali pa smo tudi v vse knjigarne v Kamniku. Izposoja učbenikov iz 
učbeniškega sklada je  brezplačna.  
 
Če NE želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega sklada, pokličite knjižničarko (830-31-44). Ob izteku 
šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, ga boste morali plačati. 
Delovne zvezke in šolske potrebščine morate kupiti sami. Za lažjo odločitev pri nakupu vam posredujemo prodajne 
pogoje posameznih knjigarn. Prilagamo tudi ponudbe in prodajne pogoje posameznih knjigarn. 
PRVOŠOLCI IN DRUGOŠOLCI 
Učenci prvih in drugih razredov bodo učbenike in delovne zvezke brezplačno prejeli v šoli, tako da vam razen šolskih 
potrebščin ni potrebno ničesar kupiti. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Spletna povezava: https://www.kopija-nova.si/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS 
MERCATOR CENTER KAMNIK 

KOVINARSKA 36, 1241 KAMNIK 
Tel. Št.: 01 839 53 19, nina.mali@dzs.si 

 

Naročilo v spletni knjigarni DZS: 

 starši na spletni strani www.dzs.si 

naročijo potrebna gradiva, 

 delovne zvezke je možno plačati v enem, 

dveh ali treh obrokih (plačilo 26. 6., 26. 

7. in 26. 8. v enkratnem znesku po 

povzetju), prejmejo pa jih glede na 

naročilo bodisi takoj bodisi v zadnjem 

tednu avgusta), 

 pri naročilu del. zvezkov do 15. 7. imajo 

starši 3% popust. 

Imetniki Mercator Pika imajo še 

dodatne ugodnosti, posebej navedene 

v katalogu (ki se ga da dobiti na oglasnem 
panoju v šoli). 

MLADINSKA KNJIGA 

 30% popust na pester izbor šolskih 

potrebščin, 

 3% popust na del. zvezke, 

 Nakup preko spleta www.emka.si, 

Vabljeni v knjigarno Mladinske 

knjige Domžale. 
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