
3310 00 20 - I. osnovna šola Žalec, podružnica PONIKVA, 1. razred
 

DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev cena ozn. X

Učna gradiva za prvo triado financira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Gradiva boste brezplačno prejeli v šoli.

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

POTREBŠČINE po izboru učiteljev količina cena/kos ozn. X
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 1 cm karo (MAT) 1 1,69 141  

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 11 mm črta (SLJ, GUM) 3 1,69 142  

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, brezčrtni (SPO) 1 1,69 144  

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, 1 cm karo, 123 s številkami 1 2,40 1461  

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti, ABC z velikimi tiskanimi
črkami

1 2,40 1481  

OVITEK, veliki A4, plastični 7 0,34 172  

SVINČNIK, trdota HB– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

2 od 0,79 300  

LESENE BARVICE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,58 40  

FLOMASTER ČRN, Permanent duo, za dve debelini pisanja 1 2,09 437  

RAVNILO NOMA 1, mala šablona– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,04 50100  

RAVNILO NOMA 5, velika šablona– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,38 50200  

LEPILO UHU, Stic, 40 g 1 2,89 574  

ŠKARJE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,69 59  

RADIRKA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 0,64 65  

ŠILČEK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,59 66  

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO (ŠPO)– Izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,12 85  

KOMPLET ŠPORTNE OPREME (ŠPO)– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 24,99 87  

ŠOLSKA TORBA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 79,99 960  

PERESNICA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 5,99 97  

ŠOLSKI COPATI– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________ Št. noge: _________

1 od 13,99 98  

Potrebščine za pouk likovne umetnosti nabavi šola in jih prejmete septembra v šoli!

Prispevek za likovne potrebščine je 7€, starši poravnajo s položnico.

Vse potrebščine naj bodo podpisane.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SEZNAM UČBENIKOV IN UČNIH GRADIV

predm. ozn. Učna gradiva cena
UK R 1/521 Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 1 - KOMPLET,

samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko in spoznavanje
okolja s kodo in prilogami v škatli, založba ROKUS-KLETT, EAN:
3831075929050

30,00
30,00



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
 
1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in šolske potrebščine, ki jih
naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate med več različicami, pripišite ustrezno oznako
izdelka, ki jo najdete na spletni strani www.kopija-nova.si in količino, ki jo naročate.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S
tem potrjujete, da naročate vse delovne zvezke in šolske potrebščine, ki ste jih
označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko
02/2345 100.
 
Naročilo po seznamu šole lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni
strani www.kopija-nova.si.
 
PLAČILO
 
POLOŽNICE, V TREH OBROKIH
 
1. OBROK do 28.6.2021- s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2021- po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20.
avgusta 2021 po pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju- poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2021, nas pokličite na
telefon 02 2345 100. 
 
PETROL KLUB KARTICA, NA DO 6 OBROKOV
V kolikor ste izbrali način plačila s Petrol Klub kartico, se s prejeto ponudbo oglasite
na kateremkoli servisu Petrol, kjer lahko izvedete plačilo na do 6 obrokov (najnižji
znesek obroka 30 EUR).
 
DOBAVA
 
Vse za šolo v paketu vam bo Pošta Slovenije dostavila na vaš naslov, najkasneje do
20. avgusta 2021.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli
pošiljki. V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.
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1. razred

I. osnovna šola Žalec, podružnica PONIKVA

http://www.kopija-nova.si


3310 00 20 - I. osnovna šola Žalec, podružnica PONIKVA, 2. razred
 

DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev cena ozn. X

Učna gradiva za prvo triado financira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Gradiva boste brezplačno prejeli v šoli.

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

POTREBŠČINE po izboru učiteljev količina cena/kos ozn. X
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 11 mm črta (GUM) - iz 1. razreda 1 1,69 142  

ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 11 mm črta (SLJ, MAT, SPO) 3 1,69 142  

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto, ABC z
malimi in velikimi pisanimi črkami (UK R)

1 2,40 1471  

ZVEZEK LILI IN BINE, veliki A4, črtasti z vmesno črto, ABC z
malimi tiskanimi črkami (UK R)

1 2,40 1472  

OVITEK, veliki A4, plastični 6 0,34 172  

SVINČNIK, trdota HB– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

2 od 0,79 300  

LESENE BARVICE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,58 40  

FLOMASTER ČRN, Permanent duo, za dve debelini pisanja 1 2,09 437  

RAVNILO NOMA 1, mala šablona (MAT)– Izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,04 50100  

RAVNILO NOMA 5, velika šablona (MAT)– Izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,38 50200  

LEPILO UHU, Stic, 21 g 1 2,19 573  

ŠKARJE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,69 59  

RADIRKA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 0,64 65  

ŠILČEK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,59 66  

MAPA A4, z elastiko 1 2,49 80  

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO (ŠPO)– Izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,12 85  

KOMPLET ŠPORTNE OPREME (ŠPO)– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 24,99 87  

ŠOLSKI NAHRBTNIK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 29,99 96  

PERESNICA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 5,99 97  

ŠOLSKI COPATI– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________ Št. noge: _________

1 od 13,99 98  

Potrebščine za pouk likovne umetnosti dobite v šoli, prispevek 7€ boste poravnali po položnici.

Vsi delovni zvezki, zvezki in potrebščine morajo biti opremljeni z imenom in priimkom!

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

Potrebščine za neobvezne izbirne predmete količina cena/kos ozn. X
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, brezčrtni (AN) 1 1,69 144  

      

      

      

      

      

      

      

SEZNAM UČBENIKOV IN UČNIH GRADIV

predm. ozn. Seznam učbenikov cena
SLJ 2/532 M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za

slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129
11,85

SLJ 2/533 M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612712150

11,85

SPO 2/44 I. Hergan, J. Pavlin, S. Biderman: SPOZNAVANJE OKOLJA 2,
učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610150220

13,90

predm. ozn. Učna gradiva cena
UK R 2/521 Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 2 - KOMPLET,

samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, spoznavanje
okolja in glasbeno umetnost s kodo in prilogam v škatli, založba
ROKUS-KLETT, EAN: 3831075929609

40,00

 
 
 



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
 
1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in šolske potrebščine, ki jih
naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate med več različicami, pripišite ustrezno oznako
izdelka, ki jo najdete na spletni strani www.kopija-nova.si in količino, ki jo naročate.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S
tem potrjujete, da naročate vse delovne zvezke in šolske potrebščine, ki ste jih
označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko
02/2345 100.
 
Naročilo po seznamu šole lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni
strani www.kopija-nova.si.
 
PLAČILO
 
POLOŽNICE, V TREH OBROKIH
 
1. OBROK do 28.6.2021- s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2021- po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20.
avgusta 2021 po pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju- poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2021, nas pokličite na
telefon 02 2345 100. 
 
PETROL KLUB KARTICA, NA DO 6 OBROKOV
V kolikor ste izbrali način plačila s Petrol Klub kartico, se s prejeto ponudbo oglasite
na kateremkoli servisu Petrol, kjer lahko izvedete plačilo na do 6 obrokov (najnižji
znesek obroka 30 EUR).
 
DOBAVA
 
Vse za šolo v paketu vam bo Pošta Slovenije dostavila na vaš naslov, najkasneje do
20. avgusta 2021.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli
pošiljki. V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.
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2. razred

I. osnovna šola Žalec, podružnica PONIKVA

http://www.kopija-nova.si


3310 00 20 - I. osnovna šola Žalec, podružnica PONIKVA, 3. razred
 

DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev cena ozn. X

Učna gradiva za prvo triado financira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Gradiva boste brezplačno prejeli v šoli.

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

POTREBŠČINE po izboru učiteljev količina cena/kos ozn. X
ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 11 mm črta (SLJ, MAT, TJA, SPO,
GUM)

5 1,69 142  

OVITEK, veliki A4, plastični 5 0,34 172  

SVINČNIK, trdota HB– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

2 od 0,79 300  

LESENE BARVICE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,58 40  

FLOMASTER ČRN, Permanent duo, za dve debelini pisanja 1 2,09 437  

RAVNILO NOMA 1, mala šablona (MAT)– Izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,04 50100  

RAVNILO NOMA 5, velika šablona (MAT)– Izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,38 50200  

LEPILO UHU, Stic, 21 g 1 2,19 573  

ŠKARJE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,69 59  

RADIRKA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 0,64 65  

ŠILČEK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,59 66  

ŠOLSKI NAHRBTNIK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 29,99 96  

PERESNICA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 5,99 97  

ŠOLSKI COPATI– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________ Št. noge: _________

1 od 13,99 98  

Potrebščine za pouk likovne umetnosti dobite v šoli, prispevek 7€ boste poravnali po položnici.

Vsi delovni zvezki, zvezki in potrebščine morajo biti opremljeni z imenom in priimkom!

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

SEZNAM UČBENIKOV IN UČNIH GRADIV

predm. ozn. Seznam učbenikov cena
SLJ 3/533 M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-

KLETT, EAN: 9789612712785
13,85

predm. ozn. Učna gradiva cena
UK R 3/521 Več avtorjev: LILI IN BINE: NOVI PRIJATELJI 3 - KOMPLET,

samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko, glasbeno
umetnost in spoznavanje okolja s kodo in prilogami v škatli, založba
ROKUS-KLETT, EAN: 3831075931206

40,00

 
 
 



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
 
1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in šolske potrebščine, ki jih
naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate med več različicami, pripišite ustrezno oznako
izdelka, ki jo najdete na spletni strani www.kopija-nova.si in količino, ki jo naročate.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S
tem potrjujete, da naročate vse delovne zvezke in šolske potrebščine, ki ste jih
označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko
02/2345 100.
 
Naročilo po seznamu šole lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni
strani www.kopija-nova.si.
 
PLAČILO
 
POLOŽNICE, V TREH OBROKIH
 
1. OBROK do 28.6.2021- s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2021- po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20.
avgusta 2021 po pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju- poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2021, nas pokličite na
telefon 02 2345 100. 
 
PETROL KLUB KARTICA, NA DO 6 OBROKOV
V kolikor ste izbrali način plačila s Petrol Klub kartico, se s prejeto ponudbo oglasite
na kateremkoli servisu Petrol, kjer lahko izvedete plačilo na do 6 obrokov (najnižji
znesek obroka 30 EUR).
 
DOBAVA
 
Vse za šolo v paketu vam bo Pošta Slovenije dostavila na vaš naslov, najkasneje do
20. avgusta 2021.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli
pošiljki. V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.
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3. razred

I. osnovna šola Žalec, podružnica PONIKVA
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3310 00 20 - I. osnovna šola Žalec, podružnica PONIKVA, 4. razred
 

DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev cena ozn. X
Več avtorjev
RADOVEDNIH PET 4, KOMPLET - samostojni delovni zvezki, za
slovenščino, matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko z brezplačnimi
prilogami + praktično gradivo za NIT v škatli
založba ROKUS-KLETT
EAN: 3831075927230

56,00 4/666  

Nina Lauder et al.
YOUNG EXPLORERS 1, delovni zvezek za angleščino
založba MKT
EAN: 9780194617420

16,00 4/856  

Učna gradiva za neobvezne izbirne predmete cena ozn. X
Dr. Papotnik, Puncer, Slukan, Virtič
GRADIVO: TEHNIKA 1, delovno gradivo z navodili za izbirni predmet
Tehnika
založba IZOTECH
EAN: 9789616740319

18,00 4/505  

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

POTREBŠČINE po izboru učiteljev količina cena/kos ozn. X
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti (SLJ, MAT, TJA, DRU.,
NIT)– Motive izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

5 1,89 01  

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti (GUM)– Motive izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________ - Imate od lani.

1 1,29 09  

OVITEK, veliki A4, plastični 5 0,34 172  

OVITEK, mali A5, plastični 1 0,24 173  

SVINČNIK, trdota HB– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 0,79 300  

KEMIČNI SVINČNIK, rdeč– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 0,89 34200  

NALIVNO PERO– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 3,25 35  

LESENE BARVICE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,58 40  

RAVNILO NOMA 5, velika šablona– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,38 50200  

RAVNILO GEOTRIKOTNIK 1 0,65 503  

KOMPLET DVEH LEPIL UHU, Glue Pen, 50 ml + Stic, 8,2 g 1 3,18 571  

ŠKARJE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,69 59  

ŠESTILO– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,99 6100  

RADIRKA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 0,64 65  

ŠILČEK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,59 66  

MAPA A4, z elastiko 1 2,49 80  

VREČKA ZA ŠPORTNO OPREMO (ŠPO)– Izberite na
www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,12 85  

KOMPLET ŠPORTNE OPREME (ŠPO)– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 24,99 87  

ŠOLSKI COPATI– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________ Št. noge: _________

1 od 13,99 98  

Potrebščine za pouk likovne umetnosti dobite v šoli, prispevek 7€ boste poravnali po položnici.

Vsi delovni zvezki, zvezki in potrebščine morajo biti opremljeni z imenom in priimkom!

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

Potrebščine za neobvezne izbirne predmete količina cena/kos ozn. X
O potrebščinah za neobvezni izbirni predmet nemščina se boste dogovorili z učiteljico na začetku
šolskega leta.
      

      

      

      

      

      

      

SEZNAM UČBENIKOV

predm. ozn. Seznam učbenikov cena
SLJ 4/07 B. Hanuš: BERILO 4, POZDRAVLJEN, SVET, berilo, 3 zvezki, založba

DZS, EAN: 9788634130799
17,50

TJA 4/855 Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino ,
založba MKT, EAN: 9780194034845

21,00

 
 
 



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
 
1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in šolske potrebščine, ki jih
naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate med več različicami, pripišite ustrezno oznako
izdelka, ki jo najdete na spletni strani www.kopija-nova.si in količino, ki jo naročate.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S
tem potrjujete, da naročate vse delovne zvezke in šolske potrebščine, ki ste jih
označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko
02/2345 100.
 
Naročilo po seznamu šole lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni
strani www.kopija-nova.si.
 
PLAČILO
 
POLOŽNICE, V TREH OBROKIH
 
1. OBROK do 28.6.2021- s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2021- po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20.
avgusta 2021 po pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju- poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2021, nas pokličite na
telefon 02 2345 100. 
 
PETROL KLUB KARTICA, NA DO 6 OBROKOV
V kolikor ste izbrali način plačila s Petrol Klub kartico, se s prejeto ponudbo oglasite
na kateremkoli servisu Petrol, kjer lahko izvedete plačilo na do 6 obrokov (najnižji
znesek obroka 30 EUR).
 
DOBAVA
 
Vse za šolo v paketu vam bo Pošta Slovenije dostavila na vaš naslov, najkasneje do
20. avgusta 2021.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli
pošiljki. V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.
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DELOVNI ZVEZKI po izboru učiteljev cena ozn. X
RADOVEDNIH PET 5,  KOMPLET B  - samostojni delovni zvezki za
slovenščino, matematiko in družbo s kodo, NOVO 2018, založba ROKUS-
KLETT
EAN: 3831075928404

39,00 5/66B  

Nina Lauder et al.
YOUNG EXPLORERS 2, delovni zvezek za angleščino
založba MKT
EAN: 9780194617437

16,00 5/851  

TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:475 000,
plastificiran, s flomastrom in gobico, založba AJDA
EAN: 3830064620350

5,90 6/995  

Učna gradiva za neobvezne izbirne predmete cena ozn. X
O učnem gradivu  za neobvezni izbirni predmet tehnika se boste dogovorili z učiteljico na začetku
šolskega leta.

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

POTREBŠČINE po izboru učiteljev količina cena/kos ozn. X
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti (SLJ, MAT, TJA, DRU.,
NIT)– Motive izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

5 1,89 01  

ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti (GOS, GUM)– Motive izberite
na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

2 1,29 09  

OVITEK, veliki A4, plastični 5 0,34 172  

OVITEK, mali A5, plastični 2 0,24 173  

SVINČNIK, trdota HB– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

2 od 0,79 300  

LESENE BARVICE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,58 40  

FLOMASTER ČRN, Permanent duo, za dve debelini pisanja 1 2,09 437  

RAVNILO NOMA 5, velika šablona– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,38 50200  

RAVNILO GEOTRIKOTNIK 1 0,65 503  

LEPILO UHU, Stic, 21 g 1 2,19 573  

ŠKARJE– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,69 59  

ŠESTILO– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 4,99 6100  

RADIRKA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 0,64 65  

ŠILČEK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 1,59 66  

KOMPLET ŠPORTNE OPREME (ŠPO)– Izberite na www.kopija-
nova.si
Oznaka: _________

1 od 24,99 87  

ŠOLSKI NAHRBTNIK– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 29,99 96  

PERESNICA– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________

1 od 5,99 97  

ŠOLSKI COPATI– Izberite na www.kopija-nova.si
Oznaka: _________ Št. noge: _________

1 od 13,99 98  

Potrebščine za pouk likovne umetnosti dobite v šoli, prispevek 7€ boste poravnali po položnici.

Naročilnico brezplačno pošljite po pošti na naslov Kopija-nova d.o.o., najkasneje v petih dneh od
prejema, ali svoje naročilo hitro in enostavno oddajte na www.kopija-nova.si.

Potrebščine za neobvezne izbirne predmete količina cena/kos ozn. X
O potrebščinah za neobvezni izbirni predmet nemščina se boste dogovorili z učiteljico na začetku
šolskega leta.
      

      

      

      

      

      

      

      

      

SEZNAM UČBENIKOV

predm. ozn. Seznam učbenikov cena
SLJ 5/672 M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT,

EAN: 9789612716875
14,00

NIT 5/675 A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 5, učbenik
za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN:
9789612716851

14,50

 
 
 



NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
 
1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in šolske potrebščine, ki jih
naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate med več različicami, pripišite ustrezno oznako
izdelka, ki jo najdete na spletni strani www.kopija-nova.si in količino, ki jo naročate.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S
tem potrjujete, da naročate vse delovne zvezke in šolske potrebščine, ki ste jih
označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko
02/2345 100.
 
Naročilo po seznamu šole lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni
strani www.kopija-nova.si.
 
PLAČILO
 
POLOŽNICE, V TREH OBROKIH
 
1. OBROK do 28.6.2021- s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2021- po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20.
avgusta 2021 po pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju- poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2021, nas pokličite na
telefon 02 2345 100. 
 
PETROL KLUB KARTICA, NA DO 6 OBROKOV
V kolikor ste izbrali način plačila s Petrol Klub kartico, se s prejeto ponudbo oglasite
na kateremkoli servisu Petrol, kjer lahko izvedete plačilo na do 6 obrokov (najnižji
znesek obroka 30 EUR).
 
DOBAVA
 
Vse za šolo v paketu vam bo Pošta Slovenije dostavila na vaš naslov, najkasneje do
20. avgusta 2021.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli
pošiljki. V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.
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