
Z otrokom izpolnjujte  

knjižico in ustvarite lep  

spomin na predšolske dni!

ZNAM
ZMOREM,Kaj že

kaj že

Spoznaj revijo



Ilustracija na naslovnici: Ana Zavadlav

Dragi starši, 
otrok v predšolskem obdobju že marsikaj zna in zmore.  

Ponosen je, ko mu kaj uspe! Izpolnjujte to knjižico  

skupaj z njim in se ob tem zabavajte.

TO SEM JAZ ...

Ime mi je: 

Pišem se: 

Star/a sem: 

Moja najljubša žival: 

Moja najljubša barva: 

Moja najljubša risanka: 

Moja najljubša pravljica: 
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Nariši se ali nalepi svojo fotografijo.
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JAZBEC

Napisala in naslikala: Jelka Godec Schmidt

Zabavni stripi ali zgodbe v slikah 

otroka spodbudijo, da se razgovori  

o svojih izkušnjah in si bogati 

besedišče. Postaja vse spretnejši pripovedovalec.
Urednica Maja4
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Kaj ti je v vrtcu najbolj všeč?

Nariši svoje copatke, vzgojiteljico ali kaj drugega iz vrtca. 

HODIM V VRTEC.
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Napisala: Jelena Isak Kres • Ilustrirala: Maša Kozjek

UGANKA IN DOPOLNJEVANKA

Vrtec je poseben kraj,

za igrače pravi r    .

V njem kar tare se otrok ,

barvic, pravljic, kock in ž    .

Hrošček kroglaste oblike,

rdeča krila, črne pike,

par tipalk, šestero nog,

spretno leta naokrog,

če pa k tebi prileti,

naj ti srečo podari. 
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V Cicidoju vedno 
najprej rešim uganke. 

Vasja, 5 let
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SE IGRAM.

 BARVATI Z BARVICAMI

 REŠEVATI UGANKE

 PLESATI

 NARISATI ŽIVAL

 STATI NA PRSTIH

 OPISATI SEBE IN DRUŽINO

Označi, kaj že znaš.

Nariši svojo najljubšo igračo. 
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IZ KROGOV USTVARI RAZLIČNE PODOBE. GLEJ PRIMERE.

POIŠČI KROGE IN JIH POBARVAJ.

IGRAJ SE Z LIKI!
Pripravil in ilustriral: Gregor Bucik

Z igrivimi nalogami na kar 12 straneh  - 

nekatere so tudi z nalepkami - otrok 

primerja, šteje, razvršča, usvaja glasove, 

razvija grafomotoriko ...
Urednica Nana 9



Slovenska ljudska pesem • Ilustrirala: Maja Kastelic

EN, DVA

EN, DVA - SMO DOMA.

TRI, ŠTIRI - SMO PRI MIRI.
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PET, ŠEST - GREMO JEST.

SEDEM, OSEM - KRUHA PROSIM.
DEVET, DESET - HLEB NAČET.

Otrok uživa ob ritmu, 
rimah, besednih igrah, 
ob celostni zvočni 

podobi ljudskih ali umetnih pesmi.
Urednik Žiga

11



Marsikaj znaš že sam/a, pri nekaterih stvareh  
pa ti zagotovo pomagajo starši.

Z MODRO BARVO označi vse, kar zmoreš opraviti brez pomoči.
Z RDEČO BARVO označi, pri čem potrebuješ pomoč.

POMAGAM DOMA.

 POSPRAVITI IGRAČE

 PRIPRAVITI MIZO ZA VEČERJO

 NATOČITI VODO

 POSTLATI POSTELJO

 OBLEČI SE

 POSPRAVITI KROŽNIK ZA SEBOJ

 ZLOŽITI BRISAČE

 UMITI ZOBE

 PRIPRAVITI ZAJTRK

12 Kaj že ZMOREM, kaj že ZNAM



Jaka je star pet let in pol. Rad prireja avtomobilska tekmovanja.  

Ko riše, flomastre razprostre po tleh, da vidi vse barve. Na velike  

risalne liste potem riše načrte ladij, avtov in strojev. Rad ima knjige in 

revije. Za oddih med igro jih vzame v roke, prelista in spet odloži.  

Ta teden se je Jaka igral z avtki in kockami, veliko je risal in gledal 

knjige. Toda ničesar ni pospravil za seboj. Mami je spet izgovorila  

stavek, ki ga Jaka ne mara: »Jaka, pospravi sobo!« Jaka pa ji odgovarja: 

»A je res treba? Nočem! Ne bom!« Ampak mami je neizprosna.   

Kaj pa, če bi Jaka prosil babi Vlasto, naj mu pomaga pri pospravljanju? 

Ja! 

Z babi si bosta izmislila kakšno zabavno igro, 

da bo šlo pospravljanje lažje in hitreje od rok.

Pripravila: Martina Peštaj • Ilustrirala: Ana Košir

JAKA POSPRAVI SOBO

Občutimo veliko različnih čustev. 

Nekatera so prijetna, druga ne.  

Vse to je v redu. Pomembno je, da 

čustva pokažemo in se o njih pogovarjamo.
Urednica Nana 13



Detli v odprtine v lubju 
shranjujejo želode.

Veverica ima rada semena, ki so 
zavarovana z luskami storžev. 
Luske osmuka in semena poje.

Krivokljun s svojim prav 
posebnim kljunom razpira 
luske storžev in išče 
semena.

SLEDI V NARAVI

Kdo je imel pojedino?

Sprehod v gozdu je vedno prava 

dogodivščina. Lahko se skrivaš 

za debli dreves, preskakuješ suhe 

veje, poiščeš svoje drevo, poslušaš 

ptice … Lahko pa postaneš gozdni 

detektiv. Nekaterih živali, ki živijo 

v gozdu, ne srečamo velikokrat. 

Če dobro opazuješ, pa lahko po 

sledeh, ki jih najdeš, veš, da so 

bile tu. Katere? Kaj so počele?

KDO JE BIL TU
Pripravila: Jelka Pogačnik • Fotografije: Shutterstock
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cicido 15

Gobe so hrana ježev, polžev, 
veveric, srnjadi … pa tudi 
drugih živali in njihovih ličink.

Veverice nabirajo lešnike 
za zimsko zalogo. Z ostrimi 
zobmi lešnikovo lupino 
razpolovijo.

Gozdna voluharica začne 
glodati lešnikovo lupino 
na vrhu, miš pa na spodnji 
strani. Po praznih lupinah 
lahko ugotoviš, kdo je 
pojedel lešnik. In kdo je 
na sliki?

Kdo je shranil želod?

Komu teknejo gobe?

Kaj se je zgodilo s storžem?

Otrok se v Cicidoju 
spoznava z različnimi 
naravoslovnimi, družbenimi, 

kulturnimi in športnimi temami. 
Urednica Maja
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Kakšno vreme je danes? Nariši.

OPAZUJEM IN RAZISKUJEM.

 SRNO

 LABODA

 SOVO

 PSA

 TIGRA

 MEDVEDA

 GALEBA

 KONJA

 ZAJCA

 PINGVINA

Si že videl/a katero od teh živali? Označi.
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PO PLOHI POSIJE .

 SE IGRAJO V . 

Z    IN  

IZKOPLJEJO REČNO STRUGO. 

KO BO SPET DEŽEVALO, 

BO PO STRUGI TEKLA REKA.

ZATO  ZGRADIJO ŠE

TRDEN  ZA .

Napisala: Slavica Remškar • Ilustrirala: Bojana Dimitrovski

POKRAJINA V PESKOVNIKU

Pri branju slikopisa sami prestavimo narisani samostalnik v pravi sklon in število.

BAGER NAKLADALECBAGER GOSENIČAR

Ob slikopisih  
odrasli in otrok 
skupaj bereta.  

Odrasli bere besede, otrok  

pa slike. Vstop v svet črk  

je zabaven in sproščen.
Urednica Nana
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Gibanje je zelo pomembno za zdravje, zato se 
gibaj čim več. Pa poskusimo! Označi.

 Se lahko dotakneš prstov na nogah?

 Kaj pa svojega nosu?

 Lahko skočiš visoko v zrak?

 Si z rokami pokriješ oči in narediš pet korakov?

 Se lahko zavrtiš na mestu v obe smeri?

 Lahko hodiš po prstih? Kaj pa po petah?

 Gredo tudi počepi in hoja po vseh štirih?

Odlično, potem že ogromno zmoreš in vedno  
bolje ti bo šlo!

Kaj še zmoreš? Pocukaj mamico ali očka za rokav  
in to napravite skupaj.

MIGAM IN SE ZABAVAM.
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MIGAJMO!

To je igrica ponavljaj za menoj.  

Jaz skačem, bratec me posnema. 

Iz papirja sem izrezala kroge in jih prilepila na 

tla. Lahko pa bi kroge na tla narisala s kredo. 

Najprej sem skočila na modri krog, tudi 

bratec je skočil na modrega. Kam pa zdaj?

Iz papirja sem izrezala še obrise stopal in 

dlani. Sestavila sem vzorce in začela sva 

skakati. Narazen, skupaj, roka, noga  ...  

Še ti sestavi svoj vzorec in skači kot midva.

Pripravila in fotografirala: Katarina Bizjak Slanič
Na fotografijah sta Mila in Miha.

SKAČI Z NAMA

Tudi jaz  
rad skačem. 

Vasja, 5 let
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NAJBOLJŠA  PRIJATELJA

Napisal: Sebastijan Pregelj • Ilustriral: Igor Šinkovec

»Kaj delaš?« je Medo obstal pred 

Pujsijem, ki je sedel na robu postelje.

»Premišljujem,« je odgovoril Pujsi.

»Ampak kaj?« je bil radoveden  

Medo.

»Kako bi opisal najboljšega  

prijatelja,« je povedal Pujsi.

»In kako bi ga?« je Medo  

spraševal naprej.

20



»Najboljši prijatelj je tisti, ki mu 

lahko vse povem,« je zakrulil Pujsi. 

»Tisti, ki me posluša, tudi če ga  

ne zanima, kar govorim. In tisti,  

s katerim lahko počnem vsak dan 

isto, a se nikoli ne dolgočasiva.«

»Najboljši prijatelj je tisti,« je dodal 

Medo, »ki gre z menoj po hodniku, 

ko je luč ugasnjena in me je strah. 

Tisti, ki mi zna povedati kaj lepega, 

ko sem žalosten. In tisti, ki se kdaj 

pa kdaj razjezi name, a hitro pozabi.«

Pujsi je skočil s postelje:

»Opisal sem tebe.«

»Jaz pa sem imel v mislih 

tebe!« je rekel Medo.

Pujsi in Medo sta se objela in skupaj 

odhlačala v kuhinjo ter si privoščila 

medenjake in mleko.

Raznolika besedila  
najboljših pesnikov  
in pisateljev. Vrhunske 

podobe najbolj priznanih ilustratorjev. 

Najboljše za otroke po meri otrok.
Urednica Maja
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Mnenja v knjižici so prispevali:  
Vasja, 5 let, in uredniška ekipa  
Maja Žugič, Nana Kisel in Žiga Kosec.

Kaj najraje počneš s svojimi prijatelji? 

Kako jih razveseliš? Kako te oni razveselijo?

IMAM PRIJATELJE,  
PRIJATELJICE.
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CICI VESELA ŠOLA

KAJ VSE SE ZGODI V ENEM LETU?

Zamenjajo se štirje letni časi. Poteče dvanajst mesecev. 

JIH ZNAŠ IMENOVATI?

POVEŽI VSAKO SLIČICO  

S PRAVIM LETNIM ČASOM.

PRIPOVEDUJ, KAJ SE DOGAJA V RAZLIČNIH LETNIH ČASIH 

V NARAVI, KAJ VSE PRAZNUJEMO, KDAJ SO PRAZNIKI …

DECEMBER, JANUAR, FEBRUAR

MAREC, APRIL, MAJ

SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

JUNIJ, JULIJ, AVGUST

Napisal: Andrej Guštin • Ilustrirala: Polona Lovšin

• nalepke za reševanje  
nalog in okras

• 12 strani kratkočasnih nalog   
(štetje, prepoznavanje glasov,  
razvrščanje, grafomotorika …)

• Cici Veselo šolo

Vsak mesec prinaša  
zanimive priloge:

6

Starše in otroke vabi  
k skupnemu branju.

1

Pripomore k razvoju  
otrokovega govora.

2

Spodbuja ustvarjalnost, petje,  
uprizarjanje z gibanjem …

3

Krepi pozornost, logično  
sklepanje, grafomotoriko …

4

Pripravljajo ga vrhunski  
ustvarjalci in strokovnjaki.

5

Revija CICIDO. Za najbolj igrive  
trenutke otroštva.

Sodelujte v Cici Veseli šoli!
V Cici Veseli šoli vsako leto sodeluje okrog  
70.000 otrok iz več kot 900 vrtcev in šol. 
V vsakem Cicidoju najdete  zanimivo cici- 
veselošolsko temo. Vseslovenski preizkus  
znanja enkrat v letu pa ne spodbuja tekmo- 
valnosti, temveč sodelovanje. Vsi prijavljeni  
otroci, ki sodelujejo, prejmejo tiskano pohvalo!



Naročite revijo Cicido in izkoristite  
ugodnosti samo za naročnike!

Ta naš vrtec Pri veseli kravi
Zbirka prisrčnih stripov o najbolj  
popularnem otroškem vrtcu znane  
ustvarjalke Jelke Godec Schmidt  
prinaša vrsto zabavnih in poučnih zgodb  
iz vrtčevskega vsakdanjika. Zaradi  
podobnosti z njihovimi doživljanji  
v vrtcu jih otroci še posebej radi berejo. 

Do 20 % ugodnejša naročnina 
Najnižja cena velja za naročnike v vrtcu.

BREZPLAČNO
8 številk revije 

za starše

DARILO 
knjiga

OBROK ŽE ZA

18,96 €

Dostop do interaktivnih nalog
Naročniki Cicidoja prejmete BREZPLAČNO kodo  
za celoletni dostop do kratkočasnih nalog za 
predšolske otroke na Cici plaži na mednarodno 
priznanem interaktivnem izobraževalnem  
portalu www.UCIMse.com.

Revija za starše Pogled
Revija za zadovoljne starše srečnih otrok:
• odgovori na najpogostejša  

vprašanja o starševstvu, vzgoji,  
družinskem življenju

• s prispevki slovenskih  
strokovnjakov z različnih področij

BREZPLAČEN
celoletni   
dostop 

Ob naročilu kompleta revij  
prihranite največ – kar do 35 %!

Revija Pogled  
je osemkrat  
v letu priložena 
reviji Cicido. 

Kodo za  
dostop do  
portala boste  
prejeli v  
oktobrski  
številki revije.

ZA DOSTOP  
DO POSKUSNIH  
NALOG POSKENIRAJTE 
QR KODO.

Darilo 
prejmete 
novembra. 



Naročite revijo Cicido in izkoristite  
ugodnosti samo za naročnike!

2+ 6+

5+ 8+

∞ZA
NAJSTNIKE

Ob naročilu kompleta revij  
prihranite največ – kar do 35 %!

DARILO:  
knjiga Ta naš vrtec Pri veseli kravi

DARILO:  
knjižica Spomini na šolske dni

DARILO:  
PILov koledar 2021/22

DARILO:  
knjiga Križemsvet

DARILO:  
knjiga Naj živali po svetu

DARILO:  
knjiga Podobe časa

Naročniško darilo prejmete novembra.
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REVIJA NAROČILO NA DOM PROSTA 
PRODAJA

Celoletna  
naročnina na  
posamezno  

revijo 

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob 

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 3 revij  

Celoletna  
naročnina na 
posamezno  

revijo

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina  

na eno revijo  
ob naročilu 3 revij

Cena za 
12 številk 
v prosti  
prodaji

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

NAROČILO V VRTEC/ŠOLO

Več ko berete, več prihranite!

MOŽNOST PLAČILA NA 3 OBROKE

SPLOŠNI POGOJI: Naročnik z izpolnitvijo in podpisom naročilnice sklene prodajno pogodbo z Mladin-
sko knjigo Založbo d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »MKZ«). Naročilo revije s 
prevzemom v vrtcu ali šoli se sklene za eno obračunsko obdobje, tj. šolsko leto 2021/2022.Naročilo 
revije s poštno dostavo se sklene za nedoločen čas z avtomatičnim podaljšanjem naročila za nasled-
nje obračunsko obdobje po zaključku vsakega obračunskega obdobja po takrat veljavnem ceniku 
oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obd-
obje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja 12 mesecev od meseca naročila, razen 
če je na naročilnici drugače določeno. Revijo bo MKZ naročniku oziroma naslovniku pošiljala mesečno 
na želeni naslov ob izidu posamezne številke. Naročnik kot darilo ob naročilu prejme tudi kodo za 
brezplačen dostop do enega predmetnega sklopa v okviru enega razreda po lastni izbiri na spletnem 
portalu UČIMse (https://www.ucimse.com/) v vrednosti 14,90 EUR. Kodo MKZ naročnik prejme v okto-
brski številki revije. Veljavnost posamezne kode je eno leto od aktivacije na portalu UČIMse. Revije 
Ciciban, Cicido, Cici zabavnik, PIL in Moj planet izidejo v juliju v dvojni številki, ki se odpošlje ob izidu, 
avgusta za te revije ni dobave. Stroški pošiljanja revije naslovniku so vključeni v naročnino. Naročnina 
se zaračuna v enem ali največ treh obrokih. Število obrokov naročnik izbere sam in jih označi na 
naročilnici. Prvi obrok zapade v plačilo 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obroki zapadejo čez 
30 dni od zapadlosti predhodnega obroka. Pri plačilu naročnine na obroke MKZ ne zaračunava obres-
ti, stroškov kreditiranja ali zavarovanja plačila. Naročnik ima pravico, da kadar koli predčasno odplača 
preostanek dolžne naročnine brez dodatnih stroškov. Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko 
sodišče na zahtevo naročnika podaljša plačilne roke za plačilo zamujenih obrokov, če da naročnik pri 
tem ustrezno zavarovanje za izpolnitev obveznosti in MKZ zaradi tega ne utrpi škode. Če naročnik 
zamudi s plačilom enega obroka, mora ves preostanek naročnine plačati v nadaljnjih 15 dneh. Če 
naročnina v tem roku ni plačana, lahko MKZ neplačani del naročnine sodno izterja z zakonskimi zam-
udnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Naročnik se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi 
nastale v zvezi s spremembo v pisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. 
oddano naročilo, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko MKZ 
podatke o naročniku pridobi od pristojnih upravljavcev podatkov. Pravica do odstopa od pogodbe: 
Naročnik ima pravico, da v 14 dneh, v primeru plačila naročnine na obroke pa v 15 dneh, pisno obves-
ti MKZ, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 oziroma 15 
dneh od dneva, ko naročnik pridobi dejansko posest nad prvo številko naročene revije ali jo pridobi 
namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. Za pravočasen odstop od 
pogodbe zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe 
poslano pred iztekom odstopnega roka. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime 

in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo revije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke 
naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) in podatke o TRR naročnika, če naročnik želi, da se 
mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun) oziroma obvestilo o nameravanem vračilu 
blaga lahko naročnik pošlje na elektronski naslov oskrbarevij@mladinska-knjiga.si oziroma na 
naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali po 
faksu 01 425 01 85. V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi obrazec, objavljen na spletni stra-
ni www.mladinska-knjiga.si/odstopodpogodbe, na njegovo zahtevo pa mu ga lahko po naročilu na 
telefon 01 241 31 48 MKZ pošlje po pošti na svoje stroške. Če naročnik odstopi od pogodbe, mora 
prejete številke revije vrniti najpozneje v 14 dneh po sporočilu, da odstopa od pogodbe, pri čemer 
naročnik sam krije stroške vračila posameznih številk revije. V primeru pravočasnega odstopa od 
pogodbe bo MKZ v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu naročniku z enakim plačilnim sredst-
vom, kot ga je uporabil naročnik, vrnila vsa prejeta plačila, v primeru prodaje na obroke tudi z zakon-
skimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejela, in nujnimi stroški, ki jih je naročnik imel za 
blago. MKZ lahko zadrži vračilo že prejetih plačil do prevzema vrnjenih številk revije ali dokler 
naročnik ne predloži dokazila, da je prejete številke revije poslal nazaj. Če že prejete izvode naročnik 
obdrži, mu MKZ za te izvode izstavi račun po veljavnem ceniku za posamezno številko revije. Že pre-
jete številke revije mora naročnik vrniti v stanju, v kakršnem so bile, ko so mu bile izročene oz. ko so 
bile izročene naslovniku, hkrati pa mora v primeru plačila na obroke naročnik MKZ plačati tudi pov-
račilo za njihovo uporabo in uporabo priloženih daril oziroma ugodnosti vse do razveze pogodbe. 
Posamezne številke revije lahko naročnik vrne na naslov: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba 
oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. MKZ si pridržuje pravico, da delno ali v celoti od-
stopi od izvedbe naročila, če ugotovi povečano plačilno rizičnost naročnika ali če naročilnica ni bila 
popolno in pravilno izpolnjena. V tem primeru bo MKZ naročnika o svojem odstopu od pogodbe takoj 
obvestila. Naročnik ima možnost uveljavljanja stvarnih napak pri MKZ, kamor lahko naslovi tudi vse 
morebitne reklamacije in pritožbe. MKZ sprejema reklamacije in pritožbe na tel. št. 01 241 31 48 , po 
faksu št. 01 425 01 85 in na elektronski naslov oskrbarevij@mladinska-knjiga.si, rešila pa jih bo v 
najkrajšem možnem času. MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških 
sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga lahko naročnik sprožil v skladu z Zakonom o iz-
vensodnem reševanju potrošniških sporov. Pisna dokazila o naročilu se skupaj s splošnimi pogoji 
hranijo v Službi oskrbe kupcev Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska 29, Ljubljana, in so naročni-
ku dostopna na podlagi njegove zahteve. MKZ z osebnimi podatki ravna skrbno in v skladu z vso vel-
javno slovensko in evropsko zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od 
naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, 

obrok že od 
18,64 €

-15%-20% -25%-30% -35%



NAROČAM REVIJA DARILO

Prosimo, označite  

eno ali več revij.

knjiga Ta naš vrtec  
Pri veseli kravi

knjiga  
Križemsvet

knjižica Spomini  
na šolske dni

knjiga Naj živali  
po svetu

PILov koledar 
2021/22

knjiga  
Podobe časa 

REVIJA NAROČILO NA DOM PROSTA 
PRODAJA

Celoletna  
naročnina na  
posamezno  

revijo 

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob 

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 3 revij  

Celoletna  
naročnina na 
posamezno  

revijo

Celoletna  
naročnina na  
eno revijo ob  

naročilu 2 revij

Celoletna  
naročnina  

na eno revijo  
ob naročilu 3 revij

Cena za 
12 številk 
v prosti  
prodaji

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

56,88 € 49,98 € 46,41 €  60,60 €  53,55 €  49,98 €  71,40 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

55,92 € 49,14 € 45,63 €  59,52 €  52,65 €  49,14 €  70,20 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

57,96 € 50,82 € 47,19 €  61,68 €  54,45 €  50,82 €  72,60 € 

#

#

Poštnina  
plačana.  

Pogodba št. 
278/1/S.

do 35 %
prihranka 

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA, d. d.

Služba oskrbe kupcev

1536 Ljubljana

ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na pod-
lagi medsebojnega razmerja med MKZ in naročnikom zaradi 
njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o 
varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V slednjem primeru 
takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje 5 let, z upošte-
vanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne 
ocene interesov upravljavca in interesov ter pravic naročnika, 
naročnik pa lahko kadarkoli ugovarja takšni obdelavi, in sicer 
preko telefona 01 241 3131, e-pošte na naslov oskrba@mladins-
ka-knjiga.si ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., 
Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. 
Naročnik ima kadarkoli pravico prepovedati nadaljnjo obdelavo 
svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja, zahte-
vati njihovo popravo, izbris, omejitev obdelave, prenos ali podati 
ugovor zoper obdelavo. Če meni, da je pri obdelavi osebnih podat-
kov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko poda pritožbo pri Infor-
macijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki 
zasebnosti, objavljeni na naši spletni strani www.mladinska-knji-
ga.si/politikazasebnostimkz. Platforma za spletno reševanje po-
trošniških sporov je na voljo na spletni povezavi: https://webgate.
ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show« Elektronski 
naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@
mladinska-knjiga.si. Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s 
splošnimi pogoji poslovanja. Mladinska knjiga Založba d.d., Slov-
enska cesta 29, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri 
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 5049130000, 
davčna številka SI61753181. Osnovni kapital znaša 5.141.149,22 
EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.
si , T: 01 241 3600.

Nadaljujte na drugi strani.

PROSIMO, OZNAČITE:

 revijo/komplet želim prejemati V VRTCU  
(naročilnico ODDATE V VRTCU,  
velja cena za naročilo v vrtcu) 
Najugodnejše cene za naročilo v vrtcu/šoli veljajo  

do 30. 9. 2021.

 revijo/komplet želim prejemati NA DOM  
(naročilnico ODPOŠLJETE PO POŠTI,  
velja cena za naročilo na dom) 
Naročilnico odpošljite na spodnji naslov.

 Naslov z znamko lahko izrežete in nalepite na  

ovojnico. V tem primeru je poštnina brezplačna.

NAROČILNICA

-30%



IZBERITE NAČIN NAROČILA,  
KI VAM NAJBOLJ USTREZA:

PREKO VRTCA 
Z NAROČILNICO
Če želite revijo/komplet 
prejemati v vrtcu, naročilnico 
oddate tam. Najugodnejše 
cene v vrtcu veljajo  
samo do 30. 9. 2021.

NA DOM
Če želite revijo/komplet  
prejemati na dom, lahko to 
storite na več načinov:

www.mladinska-knjiga.si/revije

080 11 08

NAROČILNICO pošljite po pošti
IME

PRIIMEK

NASLOV (Vpišite samo, če se razlikuje od otrokovega.)

POŠTNA ŠT.

E-NASLOV PL AČNIK A*

POŠTA

Podatki plačnika

v 3 obrokih v enkratnem zneskuŽELIM PLAČATI

TELEFON ALI GSM PL AČNIK A*

DATUM NAROČIL A PODPIS PL AČNIK A

S podpisom naročilnice se strinjam s splošnimi pogoji poslovanja.

*Neobvezni podatki: Z vpisom podatkov soglašate, da jih Mladinska knjiga Založba d.d. (MKZ) in njeni pogodbeni 
obdelovalci obdelujejo za namene obveščanja o ponudbah MKZ, kadarkoli pa lahko zahtevate da MKZ v roku  
15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za zgoraj navedene namene ter vas o tem 
v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posredujete na kontaktne naslove, razvidne 
v splošnih pogojih poslovanja.

NAROČILNICA
Podatki otroka/prejemnika
IME

PRIIMEK

NASLOV

POŠTNA ŠT. POŠTA

*neobvezni podatki

2.

1.

Poskenirajte spodnjo QR–kodo


