
TA KNJIŽICA JE SAMO ZATE -  

VZEMI JO!  

RIŠI, PIŠI IN SE ZABAVAJ!

SVETJAZ IN MOJ

Spoznaj revijo



IME MI JE: 

STAR/A SEM: 

MOJA NAJ ŽIVAL: 

MOJ NAJ DAN V TEDNU: 

MOJA NAJ JED: 

TO SEM JAZ ... 

Ilustracija na naslovnici: Suzi Bricelj

NARIŠI SE. LAHKO SI DODAŠ TUDI BRKE,  
BRADO, VISOKE PETE, KARKOLI!

2 JAZ IN MOJ SVET



Ringa ringa ringaraja,

sanjamo nov svet od kraja:

brez gorja in brez meja,

svet po meri za otroke,

ki podajajo si roke

in imajo vsega dosti – 

kruha, iger in prostosti.

Ringa ringa ringaraja,

z nami se tak svet poraja!

Napisal: MIROSLAV KOŠUTA
Ilustriral: JURE ENGELSBERGER

RINGARAJA

V pesmih je vse mogoče, 

tudi drugačen svet. 

Vsak mesec beremo 

nove šaljive, lirične ali 

pripovedne pesmi.
Urednik Žiga
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JAZ IN MOJI PRIJATELJI
MOJI PRIJATELJI IN  
PRIJATELJICE SO:

KAJ SE NAJRAJE  
IGRATE SKUPAJ?

 S SESTRO ALI BRATOM

 Z DEDKOM ALI BABICO

 S TETO ALI STRICEM

 Z BRATRANCEM ALI SESTRIČNO

 S SOSEDI

 Z MAČKO ALI PSOM

S KOM SE ŠE RAD IGRAŠ? OZNAČI IN DOPIŠI.
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LJUDSKA ŠALA
Ilustriral: IVAN MITREVSKI

SOVRAŽNIKI
Če bereš šale, je 

tudi samostojno 

branje šala! 
Urednica Maja
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Netopirji in tapirji so sicer nočne živali, ampak 

ta dva, o katerih bo tekla beseda, sta se 

srečala sredi dneva. 

Netopir je v svojem slogu, torej z glavo 

navzdol, bingljal z veje točno nad tapirjevim 

počivališčem in načel pogovor. To je bilo 

precej nevljudno, če upoštevamo, da je tapir 

spal in gotovo ni imel nobene potrebe po 

kramljanju. 

Kakorkoli že, netopir, ki ga je očitno dajala 

nespečnost, je vprašal:

»Kdo si pa ti?« 

Tapir je odprl eno oko in zagodrnjal:

»Tapir.«

»O, jaz sem pa netopir. Živijo!« je bil navdušen  

družabno razpoloženi netopir.

Ampak tapirju je šel netopir blazno na živce:

»Živijo in adijo! Če nisi opazil, si me zbudil.«

Netopir se kljub temu, da je bil neprijazno  

odslovljen, ni dal in je nadaljeval:

»A si opazil, da se rimava?«

»Ja, sem, zdaj pa mir, če ne, bo prepir,«  

je zaključil tapir.

Napisala: GAJA KOS ~ Ilustrirala: SUZI BRICELJ

DVA, KI SE RIMATA
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Po takšnem hladnem tušu, kot se 

reče, si je moral netopir priznati,  

da netopirji in tapirji kaj dosti več 

od rime nimajo skupnega.

Tudi besedila v 

Cicibanu so zelo 

raznolika. Ustvarjajo 

jih najboljši pesniki, 

pisatelji in ilustratorji. Najboljše 

za otroke po meri otrok.
Urednica Nana
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MOJ RAZRED:  

OSNOVNA ŠOLA:  

NAJ UČITELJ/ICA:  

MOJ NAJLJUBŠI PREDMET:  

JAZ IN MOJ RAzRED

NARIŠI, KAJ TI JE  
V ŠOLI NAJBOLJ VŠEČ.

8 JAZ IN MOJ SVET



Napisal: AMBROŽ KVARTIČ ~ Ilustriral: IGOR ŠINKOVEC

UGANKE V UČILNICI

Vsi otoki in celine,

vse človeške domovine,

morja vsa in vsi zalivi

so na krogli tej vrtljivi.

Pri moji prišpičeni glavi

na dan pride sivo srce.

Ko hodim po beli planjavi,

se vidi, kje moja pot gre.

Že dolgo isti razred obiskuje, 

čeprav je bistre in učene glave. 

Zato je tam, da druge poučuje – 

s podporo nekaj knjig in malo kave. 

V šoli je res lepo, a 

treba je tudi pozorno 

poslušati. Odlična vaja 

za to so uganke.
Urednik Žiga
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Zemljanka je v zemljo izkopan prostor za prebivanje.
Komuz je dagestansko glasbilo s tremi strunami. 

Vir: Halilov, Halil, ur. Pravljice dagestanskih narodov. Moskva: založba »Nauka«, 1965.

DAGESTANSKA LJUDSKA PRAVLJICA
Priredila: ANJA ŠTEFAN ~ Prevedli:  MIHELA BOŽIČ in ANJA ŠTEFAN ~ Ilustriral: ZVONKO ČOH

TELIČEK IN KOZA

Na travniku sta se pasla teliček in koza, 

malo po malo, naprej in naprej, in 

nazadnje sta se znašla zelo daleč od 

doma. Ko sta se vračala, sta na poti 

odkrila šakalovo kožo in jo vzela s 

seboj. 

Večerilo se je in pred sabo sta 

zagledala nekakšno zemljanko. 

Potrkala sta, pri vratih odložila tisto 

kožo in vstopila, da zaprosita za 

prenočišče. 

A v zemljanki je sedelo devet volkov. 

Vino so si nalivali, nazdravljali  

in se veselili. Ko so zagledali kozo  

in telička, so se na glas zasmejali  

in rekli svojemu muzikantu: 

»Zaigraj gostoma!«

In muzikant je zaigral na komuz  

in glasno zapel: 

»Žinti-minti, žinti-minti, 

konec bo kozíce. 

Žinti-minti, žinti-minti, 

konec bo telička.«

Teliček je razumel, da ju hočejo pojesti, 

zato je rekel: 

»Dajte ta komuz še meni, še jaz bom 

zaigral.«

Volkove je mikalo, da bi se pred 

večerjo pošteno nasmejali, zato so mu 

res podali komuz. Teliček pa  

se je vzravnal in na ves glas zapel: 

»Žinti-minti, žinti-minti, 

iz desetih kož, 

žinti-minti, žinti-minti, 

se sešije plašč. 

Žinti-minti, žinti-minti, 

eno imam za vrati. 

Žinti-minti, žinti-minti, 

še devet jih iščem.«

Volkovi so se spogledali in se prešteli – 

bilo jih je ravno devet! Pogledali so za 

vrata – res, tam je ležala šakalova koža! 

Prestrašili so se in pobegnili. 

Teliček pa se je obrnil h kozi in ji rekel: 

»Pridi, teciva, dokler jih še ni! Za zdaj 

mi verjamejo. A kaj, če se vrnejo  

in pripeljejo s sabo še več volkov? Ne, 

ne bova jih čakala!«

Pobrala sta kožo, stekla, kolikor sta 

mogla, in srečno prispela domov.
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Ljudske pravljice beremo 

ali pa jih pripovedujemo. 

Vsaka zgodba je lahko 

izhodišče za pogovor  

z otrokom.
Urednica Maja
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VSAK DAN OBČUTIMO VELIKO RAZLIČNIH ČUSTEV, PRIJETNIH  
IN NEPRIJETNIH. VČASIH PA NASTANE CELA MEŠANICA ČUSTEV  
IN VSE TO JE V REDU.

NARIŠI SVOJE ČUSTVENČKE IN  
PRIKAŽI RAZLIČNA ČUSTVA NA OBRAZU.

KAJ TE  
RAZVESELJUJE?

KAJ PA TE RAZŽALOSTI  
IN PRESTRAŠI?

JAZ IN MOJA ČUSTVA

12 JAZ IN MOJ SVET



Pripravila: JELKA GODEC SCHMIDT in TOMAŽ TOMŠIČ ~ Ilustrirala: JELKA GODEC SCHMIDT

CICIBANDA IN ČUSTVENČKI

POŠASTI IMAJO DRUGAČNE ČUSTVENČKE, KOT JIH IMAMO MI. 
POVEŽI VSAKEGA OD ČUSTVENČKOV S PRAVIM OBLAČKOM.  
KATERI OD NJIH PA JE PRAVI ZA RAZPOLOŽENJE STVORA?

 N
AL

OG
E 

S 
CI

CI
BA

ND
O

POVEŽI PRAVEGA ČUSTVENČKA 
Z BILKO IN SONČKOM.

V Cicibanu zelo rad 

berem o Cicibandi,  

ker vedno kaj ušpičijo.
Žiga, 6 let
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KATERE KNJIGE IMAŠ NAJRAJE?  
KAJ TI JE NAJBOLJ VŠEČ PRI NJIH? 

KATERI PRAVLJIČNI JUNAKI IN KATERA BITJA SO TI NAJBOLJ VŠEČ?  
OZNAČI IN DOPIŠI.

 ČAROVNIKI IN ČAROVNICE

 VITEZI

 ČAROBNE ŽIVALI

 VILE

 ŠKRATI

 ZMAJI

 KRALJIČNE

 POŠASTI

JAZ IN KNJIGE
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Pripravila: SLAVICA REMŠKAR ~ Ilustriral: JAKA VUKOTIČ

TUDI PRI NAS SI PRIPOVEDUJEMO … PRAVLJICE!

A VESTE, KAJ REČE 
ZMAJ, KO ZAGLEDA 
VITEZA V OKLEPU?

HAHAHAHA!

DOBER 
VIC!

DOBER!

TEGA RAD 
POVE.

DEDI 
PRIPOVEDUJE 

OTROČJE 
ŠTOSE!

TO SMEŠNICO 
TUDI JAZ 

RAZUMEM.

DANES  
BO PA KOSILO IZ 

KONZERVE!

SMEŠNICA NA DRUŽINSKEM SREČANJU

Domačim pripoveduješ, kako je bilo v šoli. 

Mamica in očka pripovedujeta o službi, 

o sodelavcih. (Pra)babice in (pra)dedki 

pripovedujejo o starih časih. Prijatelji si 

pripovedujemo o svojih poletnih počitnicah …

Včasih pa drug drugemu pripovedujemo 

pravljice. 

Pripovedovanje je drugačno kot branje. 

Zgodbo lahko povemo po svoje, kaj 

odvzamemo, dodamo …

 C
IC

I V
ES

EL
A 

ŠO
LA

V Cici Veseli šoli 

je vsak mesec 

predstavljena 

druga tema, 

povezana z naravo, športom, 

družbo, kulturo ...
Urednica Nana
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NARIŠI, KAR ŽELIŠ.

IZ ČESA ALI S ČIM NAJRAJE USTVARJAŠ? OZNAČI.

 PLASTELIN

 PAPIR

 KARTON

 GLINA

 BARVICE IN FLOMASTRI

 VODENE BARVICE

 LES

 KREDA

 NALEPKE

 VRVICE IN TKANINA

JAZ IN USTVARJANJE
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4.

 G
RE

M
O 

DE
LA

T!

Pripravila in fotografirala: EVA JERAJ

KIP IZ PAPIRJA
1.

Najprej iz kartona in tršega papirja različnih 
barv izrežeš različne oblike, ki jih lahko tudi 
porišeš ali pobarvaš. Nato jih s škarjami 
zarežeš. Zareze naj bodo različno dolge.  

Ploskvi združiš tako, da vstaviš 
eno zarezo v drugo.

2.

3.
O, je to človek  
s štirimi obrazi?

S sestavljanjem lahko 
ustvariš karkoli: zabavne 
portrete, figurice, hiše, 
mostove, drevesa ali živali. 

Poglej, papir 
stoji pokonci!

Delavnice  
spodbujajo  
k ustvarjanju  

in razvijanju 

ročnih spretnosti, 

predvsem pa so zabavne.
Urednica Maja
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SPODAJ OZNAČI TISTE NAVADE, KI PRISPEVAJO K ZDRAVEMU 
NAČINU ŽIVLJENJA:

 RAZNOLIKA PREHRANA

 GIBANJE

 SLADKARIJE

 VOŽNJA Z AVTOMOBILOM

 ZADOSTI SPANJA

 PITJE VELIKIH KOLIČIN SOKA

KAKO SKRBIŠ ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE? 

 

KAKO TVOJI STARŠI SKRBIJO ZASE?  
KAJ BI LAHKO SPREMENILI PRI SEBI, DA BI ŽIVELI BOLJ ZDRAVO? 

JAZ IN GIBANJE

18 JAZ IN MOJ SVET



Pripravila in fotografirala: KATARINA BIZJAK SLANIČ
Na fotografijah: RENE in ZOJA

FARTLEK

Vaje so lahko zelo različne: 
vaje za moč, posnemanje 
različnih športov in na 
koncu raztezne vaje. Lahko 
delamo sklece in počepe, se 
dvigamo v zgibo, skačemo v 
globino, preskakujemo hlod 
ali vejo, sonožno skačemo, 
mečemo storže v tarčo …  

Fartlek je aktivnost v naravi, pri kateri izmenjujemo  

tek in vaje. Beseda v švedščini pomeni igro s hitrostjo. 

Fartlek lahko izvajamo kjerkoli: v mestu, v parku, v gozdu …

Preden začnemo, se najprej ogrejemo, da zaščitimo mišice 

pred poškodbami. Začnemo s tekom. Tečemo lahko hitro  

ali počasi, po ravnem, v klanec, po gozdni poti, travi ali  

čez ovire. Med tekom spremljajmo pot, po kateri  

tečemo, saj se tako izognemo poškodbam.

 R
AZ

M
IG

AJ
 S

E!

V Cicibanu mi je všeč, 

da se tudi razmigamo, 

ker obožujem šport.
Žiga, 6 let
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Napisala: SLAVICA REMŠKAR ~ Ilustrirala: ANKA KOČEVAR

PES IN LUNA

MAJHEN  BREZ IMENA JE BIL Z  

PRIKLENJEN POD .  JE HOTEL,  

DA  ČUVA  IN .  

 PA BI RAD TEKAL IN SE IGRAL. MIMO SO SE 

SPREHAJALI . 

VČASIH JE KDO TEKEL, SE PELJAL S .
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NIHČE PA SE NI USTAVIL PRI BREZ IMENA.

PONOČI JE POTOŽIL .  

 JE SKOČILA DOL. STRGALA JE . 

VZELA JE  V NAROČJE IN MU DALA IME . 

OD TAKRAT ŽIVI  Z  NA NEBU 

IN ČUVA . 
Slikopisi opogumijo tudi 

najbolj negotove bralce. 

Malo preberejo, malo 

razberejo s slik.
Urednik Žiga
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Ilustracije:
IGOR ŠINKOVEC,

MATEJ DE CECCO,
DAMIJAN STEPANČIČ.

V CICIBANU VSAK MESEC NAJDETE  
ŠE VEČ STALNIH RUBRIK!

BRADNA ZNAČKA
Boštjan Gorenc Pižama pripravlja  
imenitne predloge za branje.  
Vsak mesec predstavi novo  
knjigo in nam da zanimivo nalogo.

ZARJA ODGOVARJA
Zarja je učenka 7. razreda. Pišejo ji otroci 
s takšnimi in drugačnimi težavami, ona 
pa jim svetuje. Poleg Zarje odgovarja tudi 
strokovnjakinja Tina Korošec. 

CICI NABIRALNIK
Bralci in bralke Cicibana ste zelo ustvarjalni. 
Veliko pišete in rišete, slikate, kiparite …  
Svoje umetnije pošiljate v Cici nabiralnik,  
objavljene so v reviji ali na njeni spletni strani. 

Mnenja v knjižici so prispevali:  
Žiga, 6 let, in uredniška ekipa Maja Žugič, Nana Kisel in Žiga Kosec.
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Pripravila: IUNA OSREDKAR in DAMJAN OSREDKAR ~ Ilustriral: JAKA VUKOTIČ

MOŽGANI – NAJPAMETNEJŠI 
STROJ NA SVETU

Možgani so organ, ki leži znotraj glave. Omogočajo nam, da lahko dihamo, jemo, govorimo, mislimo, se odločamo, spremljamo svet okoli sebe in se v njem gibljemo.

 C
IC

I V
ES

EL
A 

ŠO
LA

Zakaj potrebujemo možgane? 
Naša čutila (oči, ušesa, nos ...) možganom pošiljajo informacije: ko opazujemo ptice, poslušamo glasbo, okušamo torto, občutimo mehkobo zajčje dlake ali bolečino, če se opečemo z ognjem … Vse te informacije možgani zberejo,  se odločijo, kaj narediti, in navodila pošljejo mišicam.

50

Lahkonočnice so na obisku v septembrski Cici Veseli šoli.

Pripravila: KATJA PREŠA ~ Ilustriral: BOJAN JURCALI ZNAMO BITI DOBRI SOSEDJE?

Če stanuješ v hiši, živijo tvoji 
sosedje v sosednjih hišah.Koliko sosednjih hiš ima  vaša hiša ali vaša stolpnica? 

Na levi, na desni? Spredaj? 
Zadaj? So sosednje zgradbe 

stanovanjske ali je katera 
med njimi banka, pošta, kinodvorana, muzej ...?NAPIŠI: 

Če je vaša hiša na samem: kako daleč  

so prvi sosedje? Uro pešačenja ali  
uro vožnje z avtom? NAPIŠI: 

Vaščani radi rečejo, da so njihovi sosedi vsi  

prebivalci v vasi. Sosedi so lahko tudi tvoji prijatelji.  

Pozvoni na zvonce svojih sosedov prijateljev in jih povabi na igrišče.

Kdor živi, prebiva, sedi ... blizu tebe.  

Če stanuješ v stolpnici, so tvoji sosedje  

vsi stanovalci te zgradbe.Si že kdaj preštel/a, koliko zvoncev  

imate ob vhodu v stolpnico? NAPIŠI: 

KDO JE SOSED, SOSEDA? 

 C
IC

I V
ES

EL
A 

ŠO
LA
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Napisal: ŽIGA KOSEC ~ Ilustriral: Igor Šinkovec ~ Fotografije: ARHIV MKZ in SAŠA KOVAČIČ

MI POVEŠ PESEM?

 C
IC

I V
ES

EL
A 

ŠO
LA

Vsi poznamo kar nekaj pesmi. Lahko jih pojemo, 

poslušamo, beremo, recitiramo. Kdo jih je napisal?

ŽE PRED STOLETJI PESMICE

SO SI IZMIŠLJEVALI,

SO RADI JIH PREPEVALI

IN PRIPOVEDOVALI.

JE EDEN PESMIM KAJ DODAL,

JE DRUGI KAJ ODVZEL,

NE VEMO, KDAJ, NE VEMO, KDO

JIH PRVIČ JE ZAPEL.

PESEM SI LAHKO IZMISLI VEČ LJUDI  

Avtorjev ljudskih pesmi ne 

poznamo. Pravimo, da so se 

prenašale od ust do ust, iz roda v 

rod, iz kraja v kraj. Peli so jih med 

delom, na porokah in pogrebih, 

za uspavanje otrok, pri igri, na 

različnih praznovanjih in zabavah. 

V tistih davnih časih je le malokdo 

znal pisati.

Z raznolikimi besedili, ilustracijami in  
fotografijami vabi k branju na papirju.

1

Hitro pritegne tudi začetniške in manj  
samozavestne bralce.

2

Otroku pomaga odkriti področja,  
ki ga posebej zanimajo.

3

Spodbuja domišljijo, bogati  
besedišče in govorne spretnosti.

4

Krepi logično razmišljanje,  
pozornost, zbranost. 

5

Oblikuje zmožnost za doživljanje  
umetnosti in spodbuja ustvarjalnost. 

7

• nalepke
• kratkočasne naloge v prilogi  

Zmorem. Znam. Sama! Sam!
• Cici Veselo šolo

Vsak mesec prinaša  
zanimive priloge:

8

Privzgaja strpnost, empatijo  
in zdrave vrednote. 

6

CICIBAN. Revija, s katero otroci  
zrastejo v bralce.

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 Cicibanu najdete  zanimivo cicive-
selošolsko temo. Vseslovenski preizkus znanja 
enkrat v letu pa ne spodbuja tekmovalnosti, 
temveč sodelovanje. Vsi prijavljeni otroci, ki 
sodelujejo, prejmejo tiskano pohvalo!



Naročite revijo Ciciban in izkoristite  
ugodnosti samo za naročnike!

Knjiga Križemsvet
Zbirka humornih pesmi, dopolnjevank  
in ugank o Zemlji, živalih in človeškem 
telesu avtorja Ambroža Kvartiča,  
opremljena z navihanimi ilustracijami 
Zvonka Čoha, je odlično darilo za  
radovednega mladega bralca. 

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

BREZPLAČNO
8 številk revije 

za starše

DARILO 
knjiga

OBROK ŽE ZA

18,96 €

Dostop do interaktivnih nalog
Naročniki Cicibana prejmete BREZPLAČNO kodo  
za dostop do nalog za razred in predmet po svoji 
izbiri na mednarodno priznanem interaktivnem 
izobraževalnem portalu www.UCIMse.com.

• za ponavljanje in  
utrjevanje snovi iz šole  
(naloge so usklajene  
z učnim načrtom)

• za pripravo na preverjanje  
in ocenjevanje znanja

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

vprašanja o starševstvu, vzgoji, 
družinskem življenju

• s prispevki slovenskih strokov- 
njakov z različnih področij

BREZPLAČEN
celoletni   
dostop 

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

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

ZA DOSTOP  
DO POSKUSNIH NALOG 
POSKENIRAJTE QR KODO.

Revija Pogled  
je osemkrat  
v letu priložena 
reviji Ciciban. 

Darilo 
prejmete 
novembra. 



Naročite revijo Ciciban 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.

S
lik
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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 ŠOLI  
(naročilnico ODDATE V ŠOLI,  
velja cena za naročilo v šoli) 
Najugodnejše cene za naročilo v šoli veljajo  

do 4. 10. 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 ŠOLE  
Z NAROČILNICO
Če želite revijo/komplet 
prejemati v šoli, naročilnico 
oddate tam. Najugodnejše 
cene v šoli veljajo  
samo do 4. 10. 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


