
                      d.o.o. 
                                                                      Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                             Telefon: 783-76-51 

    e-pošta: bukvica@amis.net 

 

                                                         Ugodna ponudba! 
 

Do 30.7.2021 nudimo, 

 na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  
                                                        (ne velja za delovne zvezke in učbenike) 

 

 
 

 
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 
1. RAZRED PO IZBORU UČITELJEV: 

 

 

-   zvezek A4 črtasti ABC – z velikimi tiskanimi črkami 

- zvezek A4 črtasti za podaljšano bivanje 

- zvezek A4 črtasti za angleščino (če jo bo otrok obiskoval) 

- zvezek A4 veliki karo 123-zvezek s številkami 

- zvezek A4 brezčrtni 

- malo in veliko ravnilo s šablono 

- kvalitetne škarje z zaokroženo konico 

- lepilo v stiku, peresnica, svinčniki, radirka 

- lesene barvice, voščenke, flomastri, kolaž papir 

- vodoodporni črni flomaster 

-   2 risalna bloka 

-   2 vrečki z vrvico za likovno umetnost in šport  

-   vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

-   mapa z elastiko 

- čopiči (trije ploščati), vodene barvice, paleta 

- Das masa mala, beležka, šolski copati 

 
Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih 

slovenskih in tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 
 

NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 
UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  



 

                      d.o.o. 
                                                                      Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                             Telefon: 783-76-51 

    e-pošta: bukvica@amis.net 

 

                                                         Ugodna ponudba! 
 

Do 30.7.2021 nudimo, 

 na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  
                                                        (ne velja za delovne zvezke in učbenike) 

 

 
 

 
SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 
2. RAZRED PO IZBORU UČITELJEV: 

 

 

-   zvezek A4 Lili in Bine veliki karo 

- zvezek A4 Lili in Bine ABC z malimi tiskanimi črkami  

- zvezek A4 Lili in Bine ABC z malimi in velikimi pisanimi črkami 

- 3 zvezki A4 Lili in Bine - črtasti 

- zvezek A4 črtasti (samo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje) 

- malo in veliko ravnilo s šablono 

- škarje 

- lepilo v stiku, peresnica, svinčniki, radirka, šilček 

- lesene barvice, voščenke, flomastri, kolaž papir 

- črni debeli flomaster 

-   2 risalna bloka 

-   2 vrečki (za likovne potrebščine in športno opremo) 

-   vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

-   mapa 

- čopiči različnih debelin, vodene barvice, lonček 

- Das masa mala, beležka, šolski copati 

-  
Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 

tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 
NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 

UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  
Želimo vam brezskrbne počitnice! 



 

                      d.o.o. 

                                                                       Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                              Telefon: 783-76-51 

      e-pošta: bukvica@amis.net 

 

Ugodna ponudba! 

 

Do 30.7.2021 nudimo, 

 na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  

(ne velja za delovne zvezke in učbenike) 
 

 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 
3. RAZRED PO IZBORU UČITELJEV: 

 

- 1 zvezek A4 Tako lahko - z vmesno črto 

- 1 zvezek A4 Tako lahko - 1cm karo 

- 1 zvezek A4 Tako lahko - črtasti ( črta 11 mm) 

- 1 črtasti zvezek za angleščino (lahko je iz 2. razreda) 

- 1 zvezek A4 črtasti (samo učenci, ki so vključeni v  

                                 podaljšano bivanje) 

- kvalitetne škarje z zaokroženo konico 

- risalni blok, vodene barvice, lonček 

- ploščati čopiči različnih debelin, voščene barvice 

- DAS masa mala, 3 vrečke na poteg ali zadrgo (za likovne  

  potrebščine, športno opremo in copate) 

- črni debeli alkoholni flomaster 

- lesene barvice, radirka, šolski copati, nalivno pero 

- flomastri, beležka, kolaž papir, mapa  

- malo in veliko ravnilo s šablono, svinčniki 

- palčke za matematiko (100 kom) iz 2. razreda  

- lepilo v stiku, peresnica, šilček 

- vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 
 

Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 
tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 

NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 
UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  

Želimo vam brezskrbne počitnice! 



                      d.o.o. 

                                                                       Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                              Telefon: 783-76-51 

      e-pošta: bukvica@amis.net 

 

Ugodna ponudba! 

 

Do 30.7.2021 nudimo, 

 na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  

(ne velja za delovne zvezke in učbenike) 
 

 

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 
3. RAZRED PO IZBORU UČITELJEV: 

 

- 1 zvezek A4 Tako lahko - z vmesno črto 

- 1 zvezek A4 Tako lahko - 1cm karo 

- 1 zvezek A4 Tako lahko - črtasti ( črta 11 mm) 

- 1 črtasti zvezek za angleščino (lahko je iz 2. razreda) 

- 1 zvezek A4 črtasti (samo učenci, ki so vključeni v  

                                 podaljšano bivanje) 

- kvalitetne škarje z zaokroženo konico 

- risalni blok, vodene barvice, lonček 

- ploščati čopiči različnih debelin, voščene barvice 

- DAS masa mala, 3 vrečke na poteg ali zadrgo (za likovne  

  potrebščine, športno opremo in copate) 

- črni debeli alkoholni flomaster 

- lesene barvice, radirka, šolski copati, nalivno pero 

- flomastri, beležka, kolaž papir, mapa  

- malo in veliko ravnilo s šablono, svinčniki 

- palčke za matematiko (100 kom) iz 2. razreda  

- lepilo v stiku, peresnica, šilček 

- vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 
 

Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 
tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 

NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 
UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  

Želimo vam brezskrbne počitnice! 

 



                      d.o.o. 

                                                                        Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                               Telefon: 783-76-51 

       e-pošta: bukvica@amis.net 

 

Ugodna prednaročniška ponudba! 

 

Vsem naročnikom delovnih zvezkov in učbenikov nudimo do 30.7.2021, 

na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  
 (ne velja za delovne zvezke in učbenike) 

 
 

PREDNAROČILA SPREJEMAMO V PAPIRNICI DO 03.07.2021. 
 

NAROČILNICA 

    OŠ LJUDSKI VRT, 5. razred 

ŠTEVILO 

IZVODOV 

 

AVTOR, NASLOV 

CENA 

v EUR 
 Novak: 

REACH FOR THE STARS 5,  delovni zvezek za angleščino, novo 2017, DZS 

 

14,50 

 

 

Več avtorjev: 

NAŠE ZGODBE 5, mini 1, komplet samostojnih delovnih zvezkov z e-gradivom, 

DZS, 1237 

 

34,00 

 Frank Florjančič in mag. Sonja Zajc: 

GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, Izotech 
 

13,00 

  

 

=61,50 

 

OD LANI 

 

ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, DZS 
 

5,80 

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 

 

A. Papotnik idr.: 

TEHNIKA 2 – delovno gradivo za neobvezni izbirni predmet tehnika, Izotech 

 

18,00 
  

 

 

 
Skupaj _____________ EUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                     

Plačilni pogoji: (obkroži): 

1.  Enkratni znesek (ob naročilu) -   

2.  Dva obroka (1. obrok ob naročilu; 2. obrok do ob prevzemu) 

3.  Trije obroki (1. obrok ob naročilu; 2. obrok do 20.7.2021; tretji obrok ob prevzemu) 

 

 

 
Priimek in ime učenca/učenke:     _______________________________________________________                                                                               
 
 
 
Naslov: _________________________________________________________________________________ 
 
 
 



Datum:                            Naročilo sprejel:                              Naročil: _____________________                           
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 5. 
RAZRED PO IZBORU UČITELJEV: 

 

- 6 * zvezek A4 črtasti 

- 2 zvezka A5 črtasta 

- 2 zvezka A4 nizki karo 

- risalni blok 

- tempera barvice 42ml: bela, magenta rdeča, rumena, cyan modra, črna 

- bela Das masa, 500 g 

- paleta 

- posodica za vodo 

- svinčnik 4B 

- ploščati čopiči 

- škarje 

- lepilo v stiku 

- flomastri 

- kolaž papir 

- črni tuš 

- risalno oglje 

- voščenke 

- tehnični svinčnik 

- šestilo 

- geotrikotnik 

- ravnilo 

- šolski copati 

- trda mapa 

- vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

 
- 1 veliki črtasti zvezek (samo učenci, ki bodo obiskovali NIP NEMŠČINA) 

- 1 veliki črtasti zvezek (samo učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje) 

 
Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 

tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 
NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 

UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  
Želimo vam brezskrbne počitnice! 

 
 

 



 

                           d.o.o. 

                                                                         Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                                 Telefon: 783-76-51 

                                                                           e-pošta: bukvica@amis.net 

 

Ugodna prednaročniška ponudba! 

 

Vsem naročnikom delovnih zvezkov in učbenikov nudimo do 30.7.2021, 

 na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu: 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  
  (ne velja za delovne zvezke in učbenike) 

 
 

PREDNAROČILA SPREJEMAMO V PAPIRNICI DO 03.07.2021. 
 

NAROČILNICA 

  OŠ LJUDSKI VRT, 6. razred 

ŠTEVILO 

IZVODOV 

 

AVTOR, NASLOV 

Cena 

v EUR 
  

SLOVENŠČINA 6, samostojni delovni zvezek, 2 dela, MKZ 

 

17,80 
 

 

Več avtorjev: 

WIDER WORLD 1, delovni zvezek, DZS 

 

16,20 
PRIPOROČENO ! 

 

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ, nova izdaja 2020 

 (Učenci ga bodo potrebovali do 9.razreda in v srednji šoli) 

 

37,99 
 

 

S. Fošnarič idr.: 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6, delovni zvezek, Izotech 

 

19,50 
 

 

A. Pesek: 

GLASBA DANES IN NEKOČ 6, samostojni delovni zvezek s CD-jem, Rokus 

 

16,20 
  

 

=107,69 

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  

 A. Papotnik idr.: 

TEHNIKA 3 – delovno gradivo in navodila za neobvezni izbirni predmet tehnika, 

Izotech 

 

19,00 

 

 

  

 
         Skupaj _____________ EUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  

Plačilni pogoji: (obkroži): 

4.  Enkratni znesek (ob naročilu) -   

5.  Dva obroka (1. obrok ob naročilu; 2. obrok ob prevzemu) 

6.  Trije obroki (1. obrok ob naročilu; 2. obrok do 20.7.2021; tretji obrok ob prevzemu) 

 

 
Priimek in ime učenca/učenke:     _______________________________________________________                                                                               
 
 
Naslov: _________________________________________________________________________________ 
 
 



 
Datum:                            Naročilo sprejel:                              Naročil: _____________________                           
 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 6. 
RAZRED PO IZBORU UČITELJEV: 

 

- 6 zvezkov A4 črtastih 

- 2 zvezka A4 nizki karo 

- likovna mapa – risalni blok  

- čopiči ( 1 tanki okrogli in več ploščatih: tanki, srednji, široki )  

- tempera barvice, paleta 

- velika bela tempera 

- voščenke, škarje 

- lepilo za papir 

- kolaž papir, črni tuš 

- svinčnik 4B 

- lonček za vodo 

- flomaster temne barve 

- tehnični svinčnik 

- šestilo, geotrikotnik 

- dolgo ravnilo 

- svinčnik, svinčnik 2B 

- radirka 

- šolski copati 

- vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

 

- NIP NEMŠČINA: 1 veliki črtasti zvezek 

 
Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 

tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 
NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 

UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  
Želimo vam brezskrbne počitnice! 

 
 

 



                       d.o.o. 

                                                                          Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                                   Telefon: 783-76-51 

                       e-pošta: bukvica@amis.net 

 

Ugodna prednaročniška ponudba! 

 

Vsem naročnikom delovnih zvezkov in učbenikov nudimo do 30.7.2021, 

 na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  

(ne velja za delovne zvezke in učbenike) 
 

 

PREDNAROČILA SPREJEMAMO V PAPIRNICI DO 03.07.2021. 
 

NAROČILNICA 

    OŠ LJUDSKI VRT, 7. razred 

ŠTEVILO 

IZVODOV 

 

AVTOR, NASLOV 

CENA 

v EUR 
 

 
 
SLOVENŠČINA 7,  samostojni delovni zvezek, 2 dela, izdaja 2019, MKZ 

 

17,80 

Učenci ga 

imajo že iz 

6.razreda. 

 

ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ 

 

37,99 

 S. Fošnarič, J. Virtič, D. Slukan: 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7, delovni zvezek z delovnim gradivom, Izotech 

 

19,50 
 Več avtorjev:  

WIDER WORLD 2, delovni zvezek, DZS 

 

16,20 
 

 

A. Pesek: 

GLASBA DANES IN NEKOČ 7, SDZ, Rokus, 4812 

 

16,20 

 

 

 
 

=69,70 

 

 DELOVNI ZVEZKI ZA IZBIRNE PREDMETE  

 G. Motta: 

WIR 1, delovni zvezek za nemščino kot izbirni predmet, Rokus 

 

14,00 
 Z. Pucner: 

OBDELAVA GRADIV, Les, delovni zvezek z gradivi, Izotech 

 

18,00 
 

 

  

 

 
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                  Skupaj _____________ EUR                                                                                                                                                                                                                                                                            

Plačilni pogoji: (obkroži): 

7.  Enkratni znesek (ob naročilu)  

8.  Dva obroka (1. obrok ob naročilu; 2. obrok ob prevzemu) 

9.  Trije obroki (1. obrok ob naročilu; 2. obrok do 20.7.2021; tretji obrok ob prevzemu) 

 

 

 
Priimek in ime učenca/učenke:     _______________________________________________________                                                                               
 
 
Naslov: _________________________________________________________________________________ 
 
 



 
Datum:                            Naročilo sprejel:                              Naročil: _____________________                          
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 7. RAZRED 
PO IZBORU UČITELJEV: 

 

SLO: 1 veliki črtani zvezek 

AN: 1 veliki črtani zvezek 

MA: 1 veliki zvezek – mali karo, geotrikotnik, šestilo, svinčnik, 

radirka 

LV: likovna mapa-risalni blok, svinčnik 4B, črni tuš, flomaster 

temne barve, tempera barvice, čopiči (en tanki okrogli in  več 

ploščatih), paleta, kolaž papir, lepilo za papir, linolej, nožki za 

linorez, voščenke, lonček za vodo 

GE: 1 veliki črtani zvezek 

ZG: 1 veliki črtani zvezek 

DRŽ.VZGOJA IN ETIKA: 1 velik črtani zvezek 

NARAVOSLOVJE: 1 veliki črtani zvezek 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: tehnični svinčnik, 1 veliki zvezek 

nizki karo (lahko iz 6.razreda),  

svinčnik 2B, geotrikotnik, dolgo ravnilo 

 

IZBIRNI PREDMETI: 

NEMŠČINA: 1 veliki črtani zvezek 

LJUDSKI PLESI: 1 mali črtani zvezek 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 1 mali črtani zvezek 

 

šolski copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 
 
 

Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 
tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 

NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 
UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  

Želimo vam brezskrbne počitnice! 
     
 

 

 

 



                       d.o.o. 

                                                                         Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                                Telefon: 783-76-51 

        e-pošta: bukvica@amis.net 

 

Ugodna prednaročniška ponudba! 

 

Vsem naročnikom delovnih zvezkov in učbenikov nudimo do 30.7.2021, 

na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk  

(ne velja za delovne zvezke in učbenike) 
 

 

PREDNAROČILA SPREJEMAMO V PAPIRNICI DO 03.07.2021. 
 

NAROČILNICA 

     OŠ LJUDSKI VRT, 8. razred 

ŠTEVILO 

IZVODOV 

 

AVTOR, NASLOV 

CENA 

V EUR 
  

SLOVENŠČINA 8, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2 DELA, MKZ 
 

17,80 
 FON DOROTEJA 

BIOLOGIJA 8, ZVEZEK ZA AKTIVNO UČENJE, ROKUS 

 

14,90 
 

 

S. FOŠNARIČ ET AL.: 

TEHNIKA  IN TEHNOLOGIJA 8, DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRAD., IZOTECH  

 

19,50 
NOVA IZDAJA 

 

A. PESEK: 

GLASBA DANES IN NEKOČ 8, SDZ, NOVA IZDAJA 2019 ROKUS, 9258 

 

16,50 
 S. ŽIGON, M. PINTARIČ  

 FIZIKA 8, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK S POSKUSI, MKZ 13,90 
  

WIDER WORLD 3, DELOVNI ZVEZEK, DZS 
 

16,20 
 

 

 =98,80 

 DELOVNI ZVEZKI ZA IZBIRNE PREDMETE  

 G. MOTTA: 

WIR 2, DELOVNI ZVEZEK, ROKUS 

 

14,00 
 Z. PUCNER: 

OBDELAVA GRADIV: LES, DELOVNI ZVEZEK Z GRADIVI, IZOTECH 

 

18,00 
 D. SLUKAN, J. VIRTIČ: 

OBDELAVA GRADIV: KOVINE, DELOVNI ZVEZEK, IZOTECH 

 

18,00 
   

 

 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                         Skupaj _____________ EUR                                                                                                                                                                                                                                                                        

Plačilni pogoji: (obkroži): 

10.  Enkratni znesek (ob naročilu)  

11.  Dva obroka (1. obrok ob naročilu; 2. obrok ob prevzemu) 

12.  Trije obroki (1. obrok ob naročilu; 2. obrok do 20.7.2021; tretji obrok ob 

prevzemu) 

 

 
Priimek in ime učenca/učenke:     _______________________________________________________                                                                               
 
 



Naslov: _________________________________________________________________________________ 
 
 
Datum:                            Naročilo sprejel:                              Naročil: _____________________                           
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA 8. RAZRED 
PO IZBORU UČITELJEV: 

 
SL: 1 veliki črtani zvezek (60-listni) 
AN: 1 veliki črtani zvezek 
MA: 1 veliki zvezek mali karo, geotrikotnik,  
        šestilo, svinčnik, radirka 
GE: 1 veliki črtani zvezek 
ZG: 1 veliki črtani zvezek 
FI:  1 veliki zvezek nizki karo, geotrikotnik, svinčnik, 
kalkulator 
KE: 1 črtani zvezek veliki format 
 
LV: risalni blok, svinčnik 4B, tempera barvice, velika bela 
tempera, čopiči (en tanki okrogli in več ploščatih), paleta, 
voščenke, kolaž papir, lepilo, škarje 
TIT: zvezek iz 7.razreda, svinčnik 2B, dolgo ravnilo, 
geotrikotnik,   
       tehnični svinčnik, šestilo  

IZBIRNI PREDMETI: 

NE: 1 veliki črtani zvezek 

Turistična vzgoja: 1 mali črtani zvezek 

Astronomija:1 zvezek A4 nizki karo 

Sodobna priprava hrane: 1 mali črtani zvezek                 

Gledališki klub: 1 mali črtani zvezek 

 

šolski copati, vrečka iz blaga za knjige iz šolske knjižnice 

 

 
 

Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 
tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 

NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 
UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  

Želimo vam brezskrbne počitnice! 

 



                       d.o.o. 

                                                                           Zagrebška cesta 4, 2251 Ptuj 

                                                                                   Telefon: 783-76-51 

          e-pošta: bukvica@amis.net 

 

Ugodna prednaročniška ponudba! 

 

Vsem naročnikom delovnih zvezkov in učbenikov nudimo do 30.7.2021, 

 na že tako ugodne cene, ob takojšnjem plačilu 

20 % popust na šolske potrebščine priznanih blagovnih znamk               
    (ne velja za delovne zvezke in učbenike) 

 
 

PREDNAROČILA SPREJEMAMO V PAPIRNICI DO 03.07.2021. 
 

NAROČILNICA 

     OŠ LJUDSKI VRT, 9. razred 

ŠTEVILO 

IZVODOV 

 

AVTOR, NASLOV 

CENA 

V EUR 
 M. ČUDEN, M. H. GREGORIČ: 

SLOVENŠČINA 9, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 2 DELA, MKZ 

 

17,80 
 C. BARRACKLOUGH: 

WIDER WORLD 4, DELOVNI ZVEZEK, DZS 

 

16,20 
 T. PANGERC ŽNIDARŠIČ: 

BIOLOGIJA 9, ZVEZEK ZA AKTIVNO UČENJE, ROKUS 

 

14,90 
NOVO 2021 S. ŽIGON, M. PINTARIČ, A. JAGODIC: 

FIZIKA 9, SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK S POSKUSI, MKZ 

 

13,90 
 

 

 

ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, DZS 

 

5,80 

 

 

A. PESEK: 

GLASBA DANES IN NEKOČ 9, SDZ, ROKUS, 0002 

 

16,20 

 

 

 =84,80 

 DELOVNI ZVEZKI ZA IZBIRNE PREDMETE  

 G. MOTTA: 

WIR 3, DELOVNI ZVEZEK, ROKUS 

 

14,00 
DO 

ODPRODAJE 

ZALOG 

I. BAHAR, J. RAČIČ, D. VEČERIČ: 

RAZISKUJEM DOMAČI KRAJ, DELOVNI ZVEZEK, MKZ  

12,80 
 

 

D. SLUKAN, J. VIRTIČ: 

ELEKTROTEHNIKA, DELOVNI ZVEZEK Z DELOVNIM GRADIVOM, IZOTECH 

 

19,50 
 

 

  

 

                                                                                                           

                                                                              SKUPAJ____________EUR 

Plačilni pogoji: (obkroži): 
13.  Enkratni znesek (ob naročilu)  

14.  Dva obroka (1. obrok ob naročilu; 2. obrok ob prevzemu) 

15.  Trije obroki (1. obrok ob naročilu; 2. obrok do 20.7.2021; tretji obrok ob prevzemu) 
 
 
Priimek in ime učenca/učenke:     _______________________________________________________                                                                               
 
 
Naslov: _________________________________________________________________________________ 
 



 
Datum:                            Naročilo sprejel:                              Naročil: _____________________                           
 
 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA  

9. RAZRED PO IZBORU UČITELJEV: 

 
SL: 1 veliki črtani zvezek (60-listni) 
AN: 1 veliki črtani zvezek 
MA: 1 veliki zvezek mali karo, geotrikotnik, šestilo, svinčnik, radirka 
GE: 1 veliki črtani zvezek 
ZG: 1 veliki črtani zvezek 
FI:   1 veliki zvezek nizki karo, žepno računalo, geotrikotnik, svinčnik 
KE: 1 veliki črtani zvezek 
LV: likovna mapa-risalni blok, svinčnik 4B, tempera barvice, 
       čopiči (en tanki okrogli in več ploščatih),  
       paleta, kolaž papir, škarje, linolej, nožki za linolej, lonček za vodo 
 
IZBIRNI PREDMETI: 
NEM: 1 veliki črtasti zvezek 
ASTRONOMIJA: 1 veliki zvezek (mali karo) 
 

 

šolski copati 
 

Nudimo vam kakovostne šolske potrebščine priznanih slovenskih in 
tujih proizvajalcev po najugodnejših cenah! 

NUDIMO TUDI STORITEV OVIJANJA DELOVNIH ZVEZKOV IN 
UČBENIKOV Z ZELO KVALITETNIMI OVITKI  

Želimo vam brezskrbne počitnice! 

 
 

 

 
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   

 



 
                                                                                                                                   

 

 

 
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   

 

 
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   

 

 

 
     
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   


