
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 2021/2022  

 

Spoštovani starši oz. skrbniki. 

Učitelji so izbrali učbenike, delovne zvezke in potrebščine, ki jih bomo uporabljali v naslednjem šolskem letu. Na 
podlagi njihovih predlogov smo oblikovali sezname, ki so objavljeni na spletni strani šole (zavihek šola, učbeniški 
sklad; http://www.os-marijevere.si/mprikazi.aspx?showID=15), posredovali pa smo jih tudi v vse knjigarne v Kamniku 
in okolici. 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, DRUGOŠOLCI in TRETJEŠOLCI 
Učenci prvih, drugih in tretjih razredov bodo učbenike in delovne zvezke brezplačno prejeli v šoli, tako da vam razen 
šolskih potrebščin ni potrebno ničesar kupiti. 
 
Prilagamo tudi ponudbe okoliških in spletnih knjigarn (ob kliku na slike oz. spletne povezave se vam bo pokazala 
ponudba na njihovi spletni strani): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS 

MERCATOR CENTER KAMNIK 
KOVINARSKA 36, 1241 KAMNIK 

Tel. Št.: 01 839 53 19, nina.mali@dzs.si 
 

Omogočamo vam: 

 popuste pri naročanju; 

 možnost plačila naročenih gradiv na več 

obrokov brez obresti; 

 nakup v knjigarnah in papirnicah DZS, 

 hitro naročanje na spletni strani z 

dostavo po pošti (https://www.dzs.si); 

 možnost nakupa šolskih potrebščin in 

delovnih zvezkov s kartico Mercator 

Pika, ki vedno prinaša posebne popuste 

in dodatne ugodnosti. 

PAPIRNICA OFFICE & MORE  

IN  

GALANTERIJA BAGS & MORE  
 

Omogočamo vam:  

– Prednaročila obveznih delovnih zvezkov v poslovalnicah, 

– nakup šolskih potrebščin (v poslovalnicah in spletni trgovini), 

– ob nakupu delovnih zvezkov 20% popust na nakup vseh 

šolskih potrebščin. 

Starši lahko do naše ponudbe dostopajo v spletni trgovini 
Go2School.com, naš novi, aktualen šolski katalog je dostopen na 

tej POVEZAVI. Dodatne informacije so na voljo tudi v naših 65 
poslovalnicah, lokacije so objavljene na tej POVEZAVI. 

Pripravimo tudi naročilnice po vašem seznamu. 
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Spletna povezava: https://www.kopija-nova.si/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Omogočamo vam:  

– Obročno plačilo: 

 S položnicami na 3 obroke (za plačilo 

meseca junija, julija in avgusta), 

 Mastercard, Visa in Diners do 12 

obrokov, 

 Petrol club do 6 obrokov. 

 

– Prijazno velikim družinam: 

 Združitev naročil na eno položnico, za 

vse šolarja (prihranek pri plačilu provizij 

za obdelavo položnic), 

 brezplačna poštnina ob nakupu za tri ali 

več šolarjev. 

 

– Cenovne ugodnosti: 

 Izbrane šolske potrebščin: do –40 %, 

 izbrani šolski nahrbtniki: do –40 %, 

 izbrane šolske torbe: do –62 %. 

 

– Brezplačno ovijanje delovnih zvezkov: Pri 

nakupu delovnih zvezkov in ovitkov (narejeni po 

meri za vse delovne zvezke v Sloveniji), bomo 

delovne zvezke brezplačno ovili.  
 

– Prilagojena dostava s Pošto Slovenije: 

 Dostava na vaš naslov ali kateri koli 

izbrani naslov v Sloveniji, 

 prevzem na izbrani pošti, 

 prevzem na izbranem Paketomatu, 

 prevzem na izbranem bencinskem 

servisu Petrol ali Mol. 

Predstavitev postopka hitrega naročila za 

starše: https://youtu.be/MEiFuslP1j4 
 

Predstavitev naročanja za prvošolce: 

https://youtu.be/5Ph1GPiSoQk 
 

Spletna stran likovnega programa: 
https://www.likovni.kopija-nova.si/ 

Spletna povezava za OŠ Marije Vere:  

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=d3&pmid=9f4bol3zt4cj 
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