Tudi letos lahko v knjigarni Libris naročite vsa potrebna šolska gradiva za prihodnje šolsko leto.
Naročilnica za delovne zvezke in učbenike (ki niso v skladu), je usklajena z vašo šolo. NOVOST je
možnost spletnega naročila. Pri izpolnjevanju naročila bodite pozorni na izbirne predmete in
priporočljiva gradiva.

Načini naročila:
 v spletni knjigarni na povezavi
https://www.libris.si/c1193/Narocilo-delovnih-zvezkov ali www.libris.si
 naročilnico pošljite po pošti ali osebno prinesite (Knjigarna Libris, Prešernov trg 9 6000
Koper)
 naročilnico pošljite na info@libris.si
 pokličite nas na tel. št 05 6278 630
Plačilo na obroke:
3 obroki z zapadlostjo v mesecu juniju (za naročila do 24. 6.), juliju in avgustu (najmanjši znesek
obroka je 20 €).
Ugodnosti pri prednaročilu:
•
BREZ PROVIZIJE pri plačilu v knjigarni
•
DARILO: uporabni urnik s šolskim koledarjem, bon za 10% popust pri nakupu potrebščin in
knjig (ne učbenikov in delovnih zvezkov) v knjigarnah Libris
•
LIBRISOV POPUST: pri enkratnem plačilu celotnega zneska do 20. julija 2020 v poslovalnicah
knjigarne Libris vam ponujamo 3% popust pri plačilu z gotovino (velja samo za delovne zvezke in
učbenike, pri katerih je v skladu z določili ZECK od prvega prodajnega dneva že poteklo 6 mesecev)

Delovne zvezke vam tudi zavijemo (0,70/kos)
Dobava naročenih gradiv:
 Osebni prevzem po 19. avgustu 2020
 Dostava na dom med 10. in 29. avgustom (stroški dostave 3,90 eur), po plačilu celotne kupnine
Veseli bomo tudi vašega obiska v knjigarni, saj imamo večino delovnih zvezkov na zalogi.
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila.

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper
tel., fax: 05/62-74-165, tel.: 05/62-78-630
e-pošta: info@libris.si, www.libris.si

NAROČILNICA – 4. RAZRED OŠ DUTOVLJE
ISBN
9789612303365

Naslov

9789612713317

RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 4, samostojni delovni zvezek za družbo za 4. razred, ROKUS
KLETT
RADOVEDNIH PET: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko za 4. razred, ROKUS KLETT

9789612713218
9789612713263

Cena
15,00

J. Skela et al.: MY SAILS 1 NEW, delovni zvezek za angleščino za 4. razred, ZALOŽBA
OBZORJA

9,00
9,00

RADOVEDNIH PET: SLOVENŠČINA 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino za 4. razred,
ROKUS KLETT

15,00

Znesek za plačilo v €:

48,00

Označite z X, če naročate tudi naslednje gradivo

ISBN

Naslov

9789610201892

ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE, 7.-9. razred, plastificirano, piši-briši, DZS

Cena v €

Označite

6,90

Izbral/-a sem plačilo (obkrožite): najmanjši znesek obroka je 20 eur):
a) v enem obroku,

b) v dveh obrokih,

c) v treh obrokih (za naročila do 24. 6. 2020)

Prevzem (obkrožite):
a) osebno v knjigarni v Kopru

b) dostava na dom

Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov:
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€).
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in
Priimek in ime učenca/učenke:

Priimek in ime starša:

Naslov:

Naslov, če se razlikuje od otroka:

Poštna številka in kraj:

Poštna številka in kraj:

Šola__________________________________________

Razred______
Tel. št.
________________

podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila.

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper
tel., fax: 05/62-74-165, tel.: 05/62-78-630
e-pošta: info@libris.si, www.libris.si

NAROČILNICA – 5. RAZRED OŠ DUTOVLJE
ISBN

Naslov

Cena

3831075927322
9789612716790

RADOVEDNIH PET: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, samostojni delovni zvezek za
naravoslovje in tehniko za 5. razred, ROKUS KLETT

10,00

3831075927292
9789612716769
9789616968539

RADOVEDNIH PET: DRUŽBA 5, samostojni delovni zvezek za družbo za 5. razred, ROKUS
KLETT
N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, new edition delovni zvezek za angleščino za 5.
razred, PIVEC

10,00

Znesek za plačilo v €:

14,80

34,80

Označite z X, če naročate tudi naslednje gradivo

ISBN

Naslov

Cena v €

9789610201892

ROČNA ZEMLJEVIDA SLOVENIJE, 7.-9. razred, plastificirano, piši-briši, DZS

Označite

6,90

Izbral/-a sem plačilo (obkrožite): najmanjši znesek obroka je 20 eur):
a) v enem obroku,

b) v dveh obrokih,

Prevzem (obkrožite):
a) osebno v knjigarni v Kopru

b) dostava na dom

Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov:
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€).

Priimek in ime učenca/učenke:

Priimek in ime starša:

Naslov:

Naslov, če se razlikuje od otroka:

Poštna številka in kraj:

Poštna številka in kraj:

Šola__________________________________________

Razred______
Tel. št.
________________
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov
otroka za namen izvedbe tega naročila.

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper
tel., fax: 05/62-74-165, tel.: 05/62-78-630
e-pošta: info@libris.si, www.libris.si

NAROČILNICA – 6. RAZRED OŠ DUTOVLJE
ISBN
9789612305345
9789612305628
9789612711207
9789612717148

Naslov

Cena

TOUCHSTONE 6 new- delovni zvezek NOVO

17,50
18,50
17,15

TOUCHSTONE 6 new- učbenik NOVO
N. Cajhen et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6, komplet samostojnih del. zvezkov za
slovenščino jezik za 6. razred, ROKUS KLETT
PRAVA TEHNIKA 6, delovni listi s praktičnim gradivom za tehniko in tehnologijo v 6. razredu,
ROKUS KLETT

3831075925717 SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, samostojni delovni zvezek v štirih delih za matematiko za 6.

19,20
17,90

razred, ROKUS KLETT

Znesek za plačilo v €:

90,25

Označite z X, če naročate tudi naslednje gradivo

ISBN

Naslov

Cena v €

9789610113393 ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ

Označite

34,96

Izbral/-a sem plačilo (obkrožite): najmanjši znesek obroka je 20 eur):
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih, c) v treh obrokih (za naročila do 24. 6. 2020)
Prevzem (obkrožite):
a) osebno v knjigarni v Kopru

b) dostava na dom

Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov:
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€).

Priimek in ime učenca/učenke:

Priimek in ime starša:

Naslov:

Naslov, če se razlikuje od otroka:

Poštna številka in kraj:

Poštna številka in kraj:

Šola__________________________________________

Razred______
Tel. št.
________________

S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila.

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper
tel., fax: 05/62-74-165, tel.: 05/62-78-630
e-pošta: info@libris.si, www.libris.si

NAROČILNICA – 7. RAZRED OŠ DUTOVLJE
ISBN

Naslov

Cena

3831075925656

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 7, izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za
slovenščino - jezik za 7. razred, ROKUS KLETT
L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, delovni zvezek za angleščino za 7. razred, ZALOŽBA
TANGRAM
L. King Videtič, J. Skela: TOUCHSTONE 7, Student's book, učbenik za angleščino za 7. razred,
ZALOŽBA TANGRAM, leto potrditve: 2017
PRAVA TEHNIKA 7, delovni listi s praktičnim gradivom za tehniko in tehnologijo v 7. razredu,
ROKUS KLETT

17,90

Znesek za plačilo v €:

72,00

9789616239776
9789616239479
9789612717872

15,90
19,00
19,20

Označite z X, če naročate tudi naslednje gradivo za izbirni predmet

ISBN

Naslov

Cena v €

9788853615114

E. Ercolino et al.: AMICI D'ITALIA 1, učbenik za italijanščino kot drugi tuji
jezik, izbirni predmet za 7. in 8. razred, ELI, MKT, leto potrditve: 2014

Označite

15,90

Izbral/-a sem plačilo (obkrožite): najmanjši znesek obroka je 20 eur):
a) v enem obroku,

b) v dveh obrokih,

c) v treh obrokih (za naročila do 24. 6. 2020)

Prevzem (obkrožite):
a) osebno v knjigarni v Kopru

b) dostava na dom

Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov:
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€).
Priimek in ime učenca/učenke:

Priimek in ime starša:

Naslov:

Naslov, če se razlikuje od otroka:

Poštna številka in kraj:

Poštna številka in kraj:

Šola__________________________________________

Razred______
Tel. št.
________________

S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila.

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper
tel., fax: 05/62-74-165, tel.: 05/62-78-630
e-pošta: info@libris.si, www.libris.si

NAROČILNICA – 8. RAZRED OŠ DUTOVLJE
ISBN

Naslov

Cena

9789612717124

SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 8, izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za
slovenščino jezik za 8. razred, ROKUS KLETT
J. Skela: TOUCHSTONE 8, delovni zvezek za angleščino za 8. razred, ZALOŽBA TANGRAM
J. Skela: TOUCHSTONE 8, učbenik za angleščino za 8. razred, ZALOŽBA TANGRAM, leto
potrditve: 2011

17,90

9789616239813
9789616239370

Znesek za plačilo v €:

15,90
19,00

52,80

Označite z X, če naročate tudi naslednje gradivo za izbirni predmet

ISBN

Naslov

9788853615152

E. Ercolino et al.: AMICI D'ITALIA 2, učbenik za italijanščino kot drugi tuji
jezik za 7. In 8. razred, ELI, MKT, leto potrditve: 2014

Cena v €

Označite

15,90

Izbral/-a sem plačilo (obkrožite): najmanjši znesek obroka je 20 eur):
a) v enem obroku,

b) v dveh obrokih,

c) v treh obrokih (za naročila do 24. 6. 2020)

Prevzem (obkrožite):
a) osebno v knjigarni v Kopru

b) dostava na dom

Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov:
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€).

Priimek in ime učenca/učenke:

Priimek in ime starša:

Naslov:

Naslov, če se razlikuje od otroka:

Poštna številka in kraj:

Poštna številka in kraj:

Šola__________________________________________

Razred______
Tel. št.
________________

S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila.

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper
tel., fax: 05/62-74-165, tel.: 05/62-78-630
e-pošta: info@libris.si, www.libris.si

NAROČILNICA – 9. RAZRED OŠ DUTOVLJE
ISBN
9789612717933
9789616239448
9789616239462

Naslov
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek,
ROKUS KLETT
J. Skela: TOUCHSTONE 9, učbenik za angleščino za 9. razred, ZALOŽBA
TANGRAM, leto potrditve: 2011
J. Skela: TOUCHSTONE 9, delovni zvezek za angleščino za 9. razred,
ZALOŽBA TANGRAM

Cena
17,90

Znesek za plačilo v €:

52,80

19,00
15,90

Izbral/-a sem plačilo (obkrožite): najmanjši znesek obroka je 20 eur):
a) v enem obroku,

b) v dveh obrokih,

c) v treh obrokih (za naročila do 24. 6. 2020)

Prevzem (obkrožite):
a) osebno v knjigarni v Kopru

b) dostava na dom

Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov:
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€).

Priimek in ime učenca/učenke:

Priimek in ime starša:

Naslov:

Naslov, če se razlikuje od otroka:

Poštna številka in kraj:

Poštna številka in kraj:

Šola__________________________________________

Razred______
Tel. št.
________________

S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila.

