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Spoštovani starši! 

  

Vse informacije v povezavi z učbeniškim skladom ter seznamom šolskih 

potrebščin (sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter ostalih šolskih 

potrebščin) vam bomo posredovali preko šolske spletne strani in sporočil v 

eAsistentu.  

Na šolski spletni strani je pod zavihkom STASRŠI/SEZNAM UČBENIKOV IN 

DELOVNIH ZVEZKOV objavljen seznam le-teh za šolsko leto 2021/2022. 

V nadaljevanju tega dopisa so priloženi še dopisi in spletne povezave do 

knjigarn, kjer si lahko ogledate katalog šolskih potrebščin in naročite delovne 

zvezke in druge potrebščine.  

 

Z letošnjim šolskim letom prav tako ne potrebujete več izpolnjevati naročilnic 

za izposojo učbenikov v učbeniškem skladu. Naročilnico izpolnite le v 

primeru, da ne želite, da si vaš otrok izposodi učbenike iz učbeniškega 

sklada. 

   

Izjema je le prvi razred, kjer starši podpišete naročilnico za vseh devet let 

šolanja vašega otroka na OŠ.  Če se kasneje kakšno leto ne odločite za 

izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, lahko to enostavno sporočite 

upraviteljici učbeniškega sklada. 

  
 Lep pozdrav, 

upraviteljica učbeniškega sklada 
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PREDSTAVITVENI VIDEO: 

https://youtu.be/NKAQvqGQifI 

 
 
 
https://youtu.be/xyycJsPQGr0 
 

 
 
POVEZAVA DO   
do spletne strani, kjer se nahajajo seznami za šolo Bogojina 
 
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=uj&pmid=f1az88zf0zf9 
 

 
 

https://youtu.be/NKAQvqGQifI
https://youtu.be/xyycJsPQGr0
https://www.kopija-nova.si/os?pmr=uj&pmid=f1az88zf0zf9
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Spoštovani,  

 

v papirnicah Office&More, galanterijah Bags&More in v spletni trgovini 

Go2School.com nudimo celotno storitev naročila delovnih zvezkov in ponudbe 

šolskih potrebščin za šolarje vaše osnovne šole. 

Smo eden od vidnejših ponudnikov šolskega programa, enakovredno primerljivi s 

podjetji DZS, Mladinska knjiga in Kopija Nova. Omogočamo prednaročila obveznih 

delovnih zvezkov v poslovalnicah in nakup šolskih potrebščin (v poslovalnicah in v 

spletni trgovini) po seznamih, ki jih posredujete staršem šolarjev. Ob naročilu 

delovnih zvezkov nudimo 20 % popusta na nakup vseh šolskih potrebščin. 

 

BAGS&MORE MURSKA SOBOTA , BTC IN MAXIMUS 

Spletna povezava do kataloga:  

 

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

  

https://go2school.com/
https://www.officeandmore.si/katalog2021/#p=1
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PONUDBA UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV  
IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA UČENCE 

 

Spoštovani starši!          

   

DZS že 75 let zagotavlja kakovostno oskrbo z učbeniki vseh slovenskih založnikov. Za vas smo pripravili 

celovito ponudbo učbenikov in delovnih zvezkov, strokovne literature, priročnikov, slovarjev, 

šolskih potrebščin in ostalih potrebnih gradiv, ki jih bodo vaši otroci potrebovali pri pouku v 

prihodnjem šolskem letu. Vedno stremimo k temu, da vam in vašim šolarjem zagotovimo kakovostno, 

ugodno in pravočasno dobavo vsega naročenega. 

 

Tudi letos pripravljamo pregleden Katalog šolskih potrebščin, v katerem nudimo 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: https://www.dzs.si 

 

Šolo Bogojina najdete z klikom na (okvirček s sovico, vpišete ime šole oz. MŠ 5471046, 

razred)    https://www.dzs.si/ 

- tukaj je tudi link do  kataloga potrebščin, 

  

https://issuu.com/dzsdd/docs/katalog_solskih_potrebscin_2021 

 

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, ki vedno 

prinaša posebne popuste in dodatne ugodnosti  

 

Želimo vam prijetne poletne počitnice in uspešno prihajajoče šolsko leto 2021/2022. 

 

Vaša knjigarna in papirnica DZS d.d., BTC MURSKA SOBOTA, Nemčavci 1d, tel. 02/530 49 91  

          

                                          DZS d.d., MC MURSKA SOBOTA, Plese 1, tel. 02/534 82 43 

 

  

https://www.dzs.si/
https://www.dzs.si/
https://issuu.com/dzsdd/docs/katalog_solskih_potrebscin_2021
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https://bit.ly/Vse_za_solo_in_odmore_v_Mladinski_knjigi 
 

Povezava do šole: 
Mladinska knjiga 
OŠ Bogojina 
  
 
 

 
  

https://bit.ly/Vse_za_solo_in_odmore_v_Mladinski_knjigi
https://bit.ly/2YCnnnH
https://bit.ly/2YCnnnH
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Pozdravljeni,  

smo nov ponudnik šolskih potrebščin od 1-9 razreda osnovnošolcev: 

https://www.printink.si/vse-za-solo   

 

Na voljo bodo tudi delovni zvezki in vse, kar otrok potrebuje za v šolsko torbo.  

Omogočeno je tudi obročno odplačevanje preko Leanpay, kar je razvidno ob nakupu na spletni 

strani. Dostava nad 50€ nakupa je brezplačna. 

 

 

  

 

KREKOVA KNJIGARNA  

V knjigarni lahko kupite delovne zvezke in potrebščine.  

 
 

https://www.printink.si/vse-za-solo

