
 

OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK 
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UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2019/2020 - od 3. do 9. razreda 
 

Spoštovani starši oz. skrbniki,                                                                                                  Kamnik, 5. junij 2019 
 
seznam z izborom učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin je dostopen na naši spletni strani 
(www.os-fa.si) pod zavihkom Knjižnica, na vseh oglasnih deskah na matični šoli in na vseh podružnicah, 
posredovali smo ga tudi knjigarnam v Kamniku in okolici.  
UČBENIKI: Načeloma so vsi učenci že prijavljeni na izposojo učbenikov, zato starši, ki si za svojega otroke NE 
želite izposoditi učbenikov v šoli, izpolnite izjavo, ki jo dobite v ŠOLSKI KNJIŽNICI. Vašo odločitev potrebujemo 
do petka, 14. junija 2019. Učenci bodo učbenike iz sklada prejeli najkasneje prvi teden pouka. Ob koncu pouka 
(junij 2020) 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 prodajne pogoje tistih, ki so jih posredovale.  
 

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 
 

V primeru nejasnosti se pred nakupom posvetujte z razredniki, učitelji predmetov oziroma šolskimi knjižničarkami - upravljavkami 
učbeniškega sklada. 
Želimo vam prijeten nakup in mirne počitnice. Za vse dodatne informacije nas pokličite na 01/8396310. 
 

Tadeja Česen Šink in Irena Milivojevič Kotnik, upravljavki učbeniškega sklada                                       Rafko Lah, ravnatelj 
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