
 

OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK 
Šolska ulica 1, 1241 Kamnik,  tel. tajništvo: 01/8396300, tel. knjižnica: 01/8396310,  faks: 01/8396305 

UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2019/2020 – za drugošolce 
  
Spoštovani starši oz. skrbniki,                                                                                Kamnik, 5. junij 2019 
 
KOMPLET delovnih zvezkov (Lili in Bine 2) bodo drugošolci prejeli v šoli v prvih dneh pouka. 
Poleg delovnih zvezkov si bodo iz učbeniškega sklada izposodili tudi učbenik za okolje in berilo, 
ki ju bodo junija 2020 vrnili.  
 
Starši boste kupili le šolske potrebščine, kot so torba, peresnica, zvezki, barvice in podobno. 
Seznam potrebščin je na zadnji strani tega dopisa.  
Starši se sami odločite, kje boste kupili šolske potrebščine. Za lažjo odločitev pri nakupu vam 
posredujemo prodajne pogoje kamniških knjigarn, ki so oddale ponudbo.  
 

KNJIGARNA IN PAPIRNICA DZS MERCATOR CENTER KAMNIK je pripravila naslednjo ponudbo: Starši lahko delovne zvezke 
naročite na dva načina: v knjigarni in papirnici ter z naročilom v spletni knjigarni DZS na www.dzs.si. Delovne zvezke lahko 
plačate v enem, dveh ali treh obrokih – plačilo 26. 6., 26. 7. in 26. 8. oz. v enkratnem znesku po povzetju, prejmete pa jih 
glede na naročilo takoj oz. najkasneje v zadnjem tednu avgusta. Pri naročilu do 15. 7. dobite 3% popust. Katalog šolskih 
potrebščin DZS d. d. prinaša številne dodatne ugodnosti oz. popuste, starši imetniki kartice Mercator Pika imate še 
dodatne ugodnosti, navedene v katalogu.     
 
KOPIJA NOVA: Vse za šolo v paketu na voljo na www.kopija-nova.si. Vse kar šolar potrebuje na voljo na enem mestu. Na 
voljo vsi delovni zvezki in široka ponudba vseh priznanih in kvalitetnih šolskih potrebščin. Preverite vse ugodnosti v 
kompletu. Zmagovalne cene: Delovni zvezki: -3%, Šolske torbe in nahrbtniki: do -33%, Šolske potrebščine: do -30%, 
Športna oprema: -40%, Možnost plačila na obroke (S položnicami do 3 obroke, Mastercard do 12 obrokov, Visa do 12 
obrokov, Diners do 12 obrokov, Petrol do 6 obrokov). Posebne ugodnosti za velike družine. Brezplačna poštnina ob nakupu 
šolskih copatov ali natikačev. Ekskluzivno nezgodno zavarovanje Ajda v sodelovanju z zavarovalnico Vzajemna. Prilagojena 
dostava po vaših željah; Dostava na vaš naslov, Prevzem na izbrani pošti, Prevzem na izbranem Paketomatu, Prevzem na 
izbranem bencinskem servisu Petrol. Najhitrejše in najenostavnejše naročilo na www.kopija-nova.si. Vse za šolo v paketu 
bo dostavljeno na vaš naslov do 20. avgusta.  
 
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 je pripravila naslednje ugodnosti: 3% popust za nakup učbenikov in delovnih zvezkov, 30% popust 
na pester izbor šolskih potrebščin, 20% popust na nezgodno zavarovanje otrok in mladine pri Zavarovalnici Triglav, darilo 
za vsakega kupca (veliki stenski šol. koledar in urnik), plačilo na 3 obroke, brez obresti, darilo za prvošolčke – steklenička 
za vodo ali predpasnik ali vrečka Muca Copatarice, brezplačna poštnina – pri nakupu šol. planerja »Kaj dogaja«, ugoden 
nakup preko spleta – www.emka.si. Ugodnosti veljajo za naročilo paketov do 5. 7. 2019. 
 
KNJIGARNA IN PAPIRNICA FORUM KAMNIK - niso oddali ponudbe 

 
Želimo vam mirne počitnice. Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na 01/8396310. 
Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik, upravljavki učbeniškega sklada   

Rafko Lah, ravnatelj 
 

http://www.kopija-nova.si/
http://www.kopija-nova.si/
http://www.emka.si/
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Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice) 
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2019/2020 za 2. razred 
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (oziroma nepopisane, neporabljene do konca), 
NE KUPUJTE NOVIH, ampak uporabite te tudi v naslednjem letu.    
 
Potrebščine po izboru učiteljev 

Količina Naziv 

 ZVEZKI (Lili in Bine ali Tako lahko ali ABC ali Ajda) z ovitki 

1 velik zvezek A4 (črtasti - 11mm) za SLJ 

1 velik zvezek A4 (veliki karo) za MAT 

1 velik zvezek A4 (črtasti) za SPO 

1 velik brezčrtni zvezek za ANGLEŠČINO - lahko od lani 

1 zvezek za GLASBENO UMETNOST (od lanskega leta) 

1 beležka 

1 PUŠČICA OZ. PERESNICA  

2 SVINČNIK, trdota HB 

1 RADIRKA 

1 ŠILČEK  

1 SUHE BARVICE (12) 

1 VOŠČENKE 

1 FLOMASTRI (12) 

1 KARTONSKA MAPA z zavihki ali elastiko 

1 MALA ŠABLONA 

1+1 1 LEPILO v stiku (UHU) + 1 tekoče lepilo (UHU)  

1 20 RISALNIH LISTOV v bloku  

1 KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni       

1 ŠOLSKI COPATI, primerni tudi za športno vzgojo, nedrseči  

1 ŠPORTNA OPREMA: kratke hlače, majica ali dres – v vrečki iz blaga  

 Likovni material iz 1. razreda bomo uporabljali še v 2. razredu. Po potrebi ga boste 

dokupili. Otrok mora imeti za LIKOVNO UMETNOST sledeči likovni material: DAS 

MASO (1/2 kg bele in ½ kg rjave mase), vodene barvice, tempera barve (male/v 

škatli), črn tuš, oglje, paleto za mešanje barv, lonček za vodo (navadni jogurtov 

lonček), čopiče (okrogli št. 6, 10, ploščati 12, 6), kvalitetne škarjice in majico za 

likovni pouk. 

 Vse potrebščine naj bodo podpisane. 
 


