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Kuzma 20 
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OBVESTILO 

Spoštovani starši, 

pred vrati je že konec šolskega leta, hkrati pa smo z mislimi že tudi na pragu 1. 

septembra in novega začetka. Da bi se lahko temeljito pripravili na začetek novega 

šolskega leta, smo za vas na spletni strani šole  http://www.oskuzma.si/ pod rubriko 

SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 objavili seznam učbenikov, 

delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin, ki jih bodo vaši otroci potrebovali.  

Navodila:  

- UČBENIKE za obvezne predmete in obvezne izbirne predmete si bodo lahko 

učenci brezplačno izposodili v šoli. Za vsakega učenca bomo pripravili 

komplet učbenikov. 

 

- DELOVNE ZVEZKE bodo za šolsko leto 2021/22 brezplačno prejeli vsi 

učenci 1., 2. in 3. razreda. Dobili jih bodo v šoli v prvem tednu pouka.  

Delovne zvezke za ostale učence kupite starši.  

 

Ponudbe gradiv in naročilnice lahko najdete na spletu ali se oglasite v prodajalnah 

različnih ponudnikov:  

- KOPIJA-NOVA: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ib&pmid=pj3q56l1x4cg 

 

- MLADINSKA KNJIGA: https://www.emka.si/ 

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

- DZS: https://www.dzs.si  

(našo šolo najdete z klikom na spletni naslov, na okvirček z sovico, vpišete ime šole 

oz. MŠ 5085632, razred) 

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

- BAGS&MORE, BTC Murska Sobota 
 
 
Lepe počitnice! 
 
 
Petra Turza Dajč 
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Datum: 23. 6. 2021 

OBVESTILO ZA STARŠE ob koncu šolskega leta 2020/21  

Spoštovani,  

na spletni strani šole http://www.oskuzma.si pod rubriko SEZNAM UČNIH GRADIV ZA ŠOLSKO 

LETO 2021/22 je objavljen seznam učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za 

pouk v novem šolskem letu. 

- Učbenike in berila bodo učenci od 1. do 9. razreda prejeli iz učbeniškega sklada 

najkasneje prvi teden pouka v mesecu septembru 2021. Učenci 1., 2. in 3. razreda 

bodo prejeli tudi delovne zvezke v šoli, brezplačno. 

- Ostale delovne zvezke, zvezke in učne pripomočke priskrbite in kupite starši po 

veljavnem seznamu.  

V šolskem letu 2021/22 vsi učenci od 1. do 9. razreda prejmejo učbenike in berila iz 

učbeniškega sklada brezplačno v izposojo. 

V kolikor učnih gradiv za naslednje šolsko leto ne želite izposoditi na šoli, to sporočite do 

srede, 30. 6. 2021, v tajništvo šole, na telefon: 02/5558040.  

Ob koncu šolskega leta 2021/22 učenci vrnejo v šolo vse izposojene učbenike in berila.  

 

Lep pozdrav,  

Petra Turza Dajč,         Jasminka Krpič, 

skrbnica učbeniškega sklada OŠ Kuzma     ravnateljica 

http://www.oskuzma.si/

