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UČBENIŠKI SKLAD za šolsko leto 2020/2021 – za tretješolce 
  
Spoštovani starši oz. skrbniki,                                                                                Kamnik, 10. junij 2020 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport želi starše razbremeniti nakupa učnih gradiv, 
zato učenci prvega triletja učna gradiva brezplačno dobijo v šoli. Učna gradiva so učbeniki iz 
učbeniškega sklada, delovni zvezki in samostojni delovni zvezki. 
KOMPLET samostojnih delovnih zvezkov (Lili in Bine) bodo tretješolci prejeli v šoli v prvih dneh 
pouka. Iz učbeniškega sklada si bodo izposodili berilo, ki ga bodo junija 2021 vrnili. Starši boste 
kupili le šolske potrebščine, kot so torba, peresnica, zvezki, barvice in podobno. Seznam 
potrebščin je v nadaljevanju tega sporočila. 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 Tudi letos pripravljamo pregleden Katalog šolskih potrebščin (predviden 
izid 22. 6. 2020). Katalog nudi številne ugodnosti pri nakupu vsega, kar otroci potrebujejo v šoli. Učenci bodo navdušeni nad  široko 
ponudbo najkakovostnejših šolskih potrebščin. Na podlagi izbora delovnih zvezkov, šolskih potrebščin in ostalih gradiv, ki jih bodo 
učenci uporabljali pri pouku v naslednjem šolskem letu, smo ažurirali sezname za naročanje v naših knjigarnah in papirnicah ter v naši 
spletni trgovini na www.dzs.si. Omogočamo vam popuste pri naročanju, možnost plačila naročenih gradiv na več obrokov brez obresti, 
nakup v naših knjigarnah in papirnicah DZS, hitro naročanje na naši spletni strani z dostavo po pošti, možnost nakupa šolskih potrebščin 
in delovnih zvezkov s kartico Mercator Pika. Želimo vam prijetne poletne počitnice in uspešno šolsko leto 2020/21. Vaša knjigarna in 
papirnica DZS, MC Kamnik, Kovinarska 36, 01/8395319. 
 
KOPIJA NOVA nudi popolno ponudbo ovitih delovnih zvezkov, zvezkov in šolskih potrebščin, ki je usklajena s šolo, naročilo je hitro in 
enostavno preko spleta www.kopija-nova.si, gradivo bo dostavljeno na vaš naslov do 20. avgusta. Vse ugodnosti v kompletu: 
brezplačno ovijanje delovnih zvezkov, za velike družine nudijo naročilo, nakup in plačilo za več otrok hkrati, obročno plačilo (s 
položnicami do 3 obroke, Mastercard, Visa in Diners do 12 obrokov in Petrol do 6 obrokov), prilagojena dostava (na vaš naslov, 
prevzem na pošti, paketomatu, Petrolu). 
 
V papirnici OFFICE&MORE v Kamniku za svoje stranke pripravljamo odlične ugodnosti in visoke prihranke pri nakupih vsega, kar 
šolarji potrebujejo za pouk in učenje. Nudimo popoln nabor šolskega in pisarniškega materiala: od šolskih potrebščin, kakovostnih in 
raznovrstnih šolskih torb in različnih nahrbtnikov do delovnih zvezkov in učbenikov. Vabimo vas, da izkoristite naslednje ugodnosti: - 
nudimo 3 % popusta ob prednaročilu delovnih zvezkov do 1. 7. 2020; - vsi, ki boste prednaročili delovne zvezke, boste prejeli kupon 
z 10% popusta na celoten nakup šolskih potrebščin; - nudimo možnost plačila na 3 do 6 obrokov s kartico Diners, Mercator Pika oz. z 
avansnim naročilom; - nudimo do 60% popusta na šolske potrebščine in torbe; - kupon z 10% popusta podarimo vsem strankam, ki 
kupijo šolske potrebščine za 1., 2. ali 3. razred v skupni vrednosti več kot 40 €; - vsem bodočim prvošolcem ob nakupu šolskih 
potrebščin podarimo ovratni trak #Skul vajb ne glede na vrednost nakupa. Veselimo se vašega obiska in vam želimo uspešen začetek 
novega šolskega leta 2020/2021! Papirnica Office&More Kamnik, Ljubljanska cesta 1B, 01/8395027, www.officeandmore.si, 
office.kamnik@andmore.si 
 
MLADINSKA KNJIGA je pripravila vrsto ugodnosti: 3% popust za nakup učbenikov in delovnih zvezkov, 30% popust na pester izbor 
šolskih potrebščin, darilo za vsakega kupca (veliki stenski šolski koledar in urnik), plačilo na 3 obroke, brez obresti, darilo za 
prvošolčke – odsevni obesek, brezplačna poštnina – pri nakupu šolske torbe ali nahrbtnika, 50% popust za brezžične slušalke s 
polnilo postajo, ugoden nakup preko spleta www.emka.si, ugodnosti veljajo za naročilo paketov do 10. 7. 2020.  
 
KNJIGARNA IN PAPIRNICA FORUM KAMNIK (Glavni trg 25, 1241 Kamnik, 01/8317321, www.forumkamnik.si, forum.copy@siol.net)  
V naši knjigarni lahko naročite delovne zvezke in učbenike po prednaročniških ugodnostih do 30 junija. Ugodnosti: 3% popust, plačilo 
je možno v treh obrokih. Za nakup šolskih potrebščin do 31. julija nudimo 20 % popust, na izbrane artikle pa do 40% popust. Delovni 
čas je od ponedeljka do petka od 8h do 19h, v soboto od 8h do 12h. 

 
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.dzs.si/
http://www.kopija-nova.si/
http://www.officeandmore.si/
http://www.emka.si/
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Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik (matična šola in podružnice) 
IZBOR šolskih potrebščin za šolsko leto 2020/2021 za 3. razred 
Če so lanske šolske potrebščine še uporabne (nepopisane, neporabljene do konca), NE KUPUJTE NOVIH, ampak 
uporabite te tudi v naslednjem letu.    
 
Potrebščine po izboru učiteljev 

Količina Naziv 

 ZVEZKI 

1 MAT: ZVEZEK veliki A4, karo, 1cm x 1cm   

1 SLJ: ZVEZEK veliki A4, črtast s pomožno črto, obojestransko, brez figurice, TAKO 

LAHKO (latajn II) (ne 3. a na CŠ) 

2 SLJ: ZVEZEK mali A5, črtast s pomožno črto, obojestransko, brez figurice, TAKO 

LAHKO – samo 3. a na CŠ 

1 SPO: ZVEZEK veliki A4, črtast (11 mm) 

1 TJA: ZVEZEK veliki A4, črtast s pomožno črto, obojestransko, brez figurice, TAKO 

LAHKO 

1 GUM: ZVEZEK mali A5, brezčrtni (ga imate od lani) – TU in ME  

 POTREBŠČINE 

1 PERESNICA, NALIVNIK, ŠILČEK, RADIRKA, ŠKARJE, RDEČ ROLER (za pisanje 

naslovov), MARKER 

1 SUHE BARVICE (12), FLOMASTRI (12) 

2 SVINČNIK, trdota HB 

1 RAVNILO, velika šablona 

2 LEPILO v stiku 

 LIKOVNI PRIBOR 

1 20 risalnih listov v bloku                 

1 VODENE BARVICE, VOŠČENKE (ne vodotopne), LONČEK in PALETA 

5 TEMPERA BARVI V TUBAH: BELA (42 ml) in ČRNA (7 ml – mala tuba)  Tempera 

barve (rumeno, rdečo in modro) bomo kupili v litrskih plastenkah. 

4 ČOPIČI z naravnimi dlakami – PLOŠČATI št. 6 IN 12 IN OKROGLI št. 6 IN 12 

1 KOLAŽ PAPIR – DEBORA (23 listov)                                                           

1 ZAŠČITNA MAJICA ZA LIKOVNO UMETNOST                                                                                                      

 OSTALO in ŠPORTNA OPREMA 

1 1 TRDA MAPA Z ELASTIKO                                                           

1 ŠPORTNA OPREMA, BOMBAŽNA VREČKA, TELOVADNI COPATI (nedrseči) 

 Vsi zvezki naj bodo oviti. VSE POTREBŠČINE NAJ BODO OPREMLJENE Z OTROKOVIM 

IMENOM!  
 


