
 

Številka: 6008-7/2021-23 

Datum:  14. 6. 2021 

 

Spoštovani starši! 
 

Za vaše otroke smo pripravili sezname učbenikov, delovnih zvezkov in 

drugih učnih gradiv ter potrebščin, ki jih bodo uporabljali v prihodnjem 

šolskem letu.  

 

UČBENIKI 

 Učbenike oziroma učbeniške komplete bodo učenci od 2. do 9. razreda 

prejeli v šoli brezplačno v prvem tednu septembra 2021. 

 

 Ob koncu šolskega leta bodo morali učbenike vrniti. Če učbenikov ne 

bodo vrnili do konca šolskega leta, bodo morali v skladu s Pravilnikom 

o upravljanju učbeniških skladov, šoli povrniti odškodnino. 

 

 V kolikor si učbenikov iz učbeniškega sklada za svoje otroke ne želite 

izposoditi, Vas prosimo, da to sporočite na šolo do četrtka, 24. 6. 2021.  

 

DELOVNI ZVEZKI, UČNA GRADIVA IN POTREBŠČINE 

 Učenci 1. triade (1., 2. in 3. razreda) bodo komplete samostojnih 

delovnih zvezkov prejeli v šoli brezplačno v začetku septembra 2021. 

 

 Za učence 1. triade kupite starši le potrebščine. 

 

 Za učence od 4. do 9. razreda boste morali kupiti delovne zvezke in 

nekatera učna gradiva ter potrebščine.  

 

 Če ima učenec ohranjene zvezke in ostale potrebščine, jih lahko 

prenese v naslednji razred.  
 

 

V primeru, da potrebujete pri nakupu šolskih potrebščin finančno 

pomoč,  se lahko obrnete na delavko Občine Brežice, gospo Jasno Hren. 

 

  

Na kakšen način boste starši svojim otrokom kupili delovne zvezke in 

potrebščine, se odločite sami. 

Nekatere založbe in spletne trgovine  so za vas in vaše otroke pripravile 

naročilnice za delovne zvezke in potrebščine.  
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Do njihovih spletnih naročilnic in katalogov lahko dostopate na spodnjih 
povezavah. 

1. Podpora Kopija-Nova
Povezava (link) do spletne strani Kopije-Nove:
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=2j&pmid=r31kyrwmn52c

2. Spletna trgovina: Go2School.com; 
Povezave do spletnih naročilnic in kataloga najdete na naslednjih povezavah: 
https://drive.google.com/drive/folders/1dyDcCSZ4lqNEsnIwfG2jlZCcc1fOnk7Z?u
sp=sharing

https://www.officeandmore.si/katalog2021/#p=1

3. Spletni nakupovalni center DZS
https://www.dzs.si/

4.razred
https://www.dzs.si/prednarocila/5083575/33704

5.razred
https://www.dzs.si/prednarocila/5083575/33705

6.razred
https://www.dzs.si/prednarocila/5083575/33706

7.razred
https://www.dzs.si/prednarocila/5083575/33707

8.razred
https://www.dzs.si/prednarocila/5083575/33708

9.razred
https://www.dzs.si/prednarocila/5083575/33709

4. Mladinska knjiga

Mladinska knjiga

5. PRINTINK – spletna trgovina :
Starši lahko do spletne ponudbe dostopajo preko povezave:
https://www.printink.si/vse-za-solo

Vam in vašim otrokom želimo prijetne počitnice in čim bolj uspešno novo 
šolsko leto.

Za učbeniški sklad dr. Maja Matrić
Lojzka Ivanšek, l. r. ravnateljica


