
REV|JAREV|JA

NAROČILNICO NAJDEŠ NA HRBTNI STRANI  
ALI NA  WWW.ZMAJCEK.NET!

ZA OTROKE OD 3. DO 8. LETA! V VRTCU, ŠOLI IN DOMA.

Z VAMI ŽE

LET!28

PRIVLAČNE  
VSEBINE NA STRANEH!64



LEPOSLOVJE
Pesmi, zgodbe za 

večerno branje, slikopisi, 
uganke za vse vedoželjne … 
V Zmajčku lahko prebirate 

raznovrstna in izvirna slovenska 
besedila in občudujete ilustracije 

slovenskih ilustratork in 
ilustratorjev. 

Spoštovani!

Branje v najzgodnejših letih je izredno pomembno za razvoj otroka ter njegovo uspešnost v 
življenju. Odlična spodbuda k branju je tudi pisana, slikovita in vsebinsko raznolika revija. 
Ste vedeli, da revija ZMAJČEK razveseljuje otroke že 28 let? Vsak mesec prinaša skrbno izbrane 
literarne in didaktične vsebine, raznovrstne žanre in rubrike. Opravlja pomembno nalogo pri 
razvijanju zgodnje pismenosti, otrokom pa omogoča spoznavanje različnih svetov na zanimiv 
in igriv način. Hkrati je sama po sebi odlična priložnost za druženje odraslega in otroka!

Iskreno vabljeni v Zmajčkovo družbo!

Urša Krempl, urednica

NARAVA 
IN DRUŽBENO 

OKOLJE
Zmajček krepi željo po 

raziskovanju narave in družbe. 
Otroci spoznavajo živali in 
rastline, poklice, kulturno 

dediščino ...



DIDAKTIČNE 
NALOGE, NALEPKE, 
KARTONSKI VLOŽEK 

Obsežen del revije je namenjen 
didaktičnim nalogam. Otrok lahko naloge 

rešuje samostojno ali s spodbudo odraslega, pri 
čemer krepi domišljijo, grafomotoriko, pozornost 

in logično mišljenje, spodbujen je k aktivni uporabi 
jezika, pripovedovanju in pisanju. Naloge so 

nadgrajene s priloženimi nalepkami, s katerimi 
še uspešneje razvija koordinacijo oko-roka. 

Učenje samostojnega branja in 
pisanja bo tako lažje! USTVARJALNI 

NAMIGI
Zmajček spodbuja 

ustvarjanje in izdelovanje 
izdelkov iz različnih 

materialov, razvija ročne 
spretnosti in uvaja v 

svet kuhanja …

PRILOGA  
ZA STARŠE: 

Brez trde hoje  
do dobre vzgoje

Strokovni članki v sredici revije so 
namenjeni staršem, vzgojiteljem 

in učiteljem ter prinašajo 
metode, nasvete in spodbude 
strokovnjakov, ki lahko vzgojo 

otrok precej olajšajo.

Za več informacij in 

BREZPLAČNI OGLEDNI IZVOD
pišite na revijazmajcek@siol.net.



 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Vaše osebne podatke bomo uporabljali zgolj za namen izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz naročniškega razmerja. Obdelovali jih bomo 
le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani oz. kolikor za določen namen predpisuje zakonodaja. V primeru obdelave osebnih podatkov za 
prejemanje naših elektronskih sporočil jih bomo obdelovali, dokler soglasja ne prekličete. Vaši osebni podatki se bodo posredovali le pogodbenim izvajalcem poštnih storitev 
za namen dobave naročenih izdelkov. Če želite v času trajanja obdelave vaših osebnih podatkov dobiti od nas informacije v zvezi z njihovo obdelavo, kot npr. vpogled, popravek 
ali izbris, omejiti obdelavo podatkov ali obdelavi ugovarjati, nam to sporočite po elektronski pošti na: studio.hieroglif@siol.net ali po pošti na naslov Studio Hieroglif d.o.o., 
Slaminkarska 18, 1230 Domžale. Več o obdelavi osebnih podatkov lahko preberete v Politiki zasebnosti podjetja Studio Hieroglif d.o.o., ki je dostopna na www.zmajcek.net.
 SPLOŠNI POGOJI Naročnik z izpolnitvijo naročilnice sklene naročnino za revijo Zmajček s podjetjem Studio Hieroglif d.o.o. (v nadaljevanju založba). Naročilo se sklene za 
čas aktualnega letnika oziroma šolskega leta. V začetku naslednjega letnika naslovnik prejme zgolj neobvezujočo ponudbo. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki 
traja od 1. 9. do 31. 6. naslednjega koledarskega leta. Revijo bo založba naročniku oz. naslovniku pošiljala mesečno ob izidu posamezne številke, stroški pošiljanja so vključeni 
v naročnino (razen v primeru pošiljanja v tujino). Naročnino kupec plača v enem ali dveh obrokih. Prvi obrok zapade 15 dni od datuma izdaje računa, naslednji obrok čez 30 dni 
od zapadlosti prvega. Če naročnik pravočasno ne poravna obveznosti, bo založba neplačano naročnino sodno izterjala z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega 
postopka. Naročnik lahko v 14 dneh pisno obvesti založbo, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko kupec pridobi fizično posest 
nad prvo poslano revijo. Že prejete revije mora naročnik vrniti v prvotnem stanju. Posamezne številke revije mora naročnik vrniti na naslov založbe. Naročnik ima možnost 
uveljavljanja stvarnih napak. Reklamacije in pritožbe sporoči na tel. 01/7226 040 ali na elektronski naslov revijazmajcek@siol.net, založba jih bo rešila v najkrajšem možnem času. 
Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Studio Hieroglif d.o.o. je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod matično številko 
5407788, davčna številka Si635836865. Osnovni kapital znaša 19,775,13 EUR. Veljavni elektronski naslov družbe: studio.hieroglif@siol.net

Celoletna naročnina je 56,50 EUR (2 × 28,25 EUR) in se lahko poravna v dveh zaporednih obrokih (prvi 
novembra, drugi decembra). Cena za izvod: 5,65 EUR za naročnike, 6,20 EUR v prosti prodaji. V šolskem letu 
izide 10 številk, prva v septembru, zadnja v juniju. Junijska je obsežnejša (80 strani) in ima v prosti prodaji višjo 
ceno (6,60 EUR), cena za naročnike ostaja nespremenjena.

Revijo bom prejemal (označi): □□  v šolo / vrtec (naročilnico oddaj učiteljici ali vzgojiteljici).
 □□  domov (naročilnico pošlji na: Revija Zmajček, p.p. 54, 1230 Domžale 
  ali skenirano na revijazmajcek@siol.net).

Ime in priimek prejemnika:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naslov prejemnika: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naziv in naslov šole / vrtca:  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________  Razred / skupina:  ____________________________________________

Ime in priimek plačnika: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naslov (če se razlikuje od prejemnikovega):  ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Revijo naročam vključno od številke, ki izide meseca   ___________________________________________________________________________________________________ (vpiši). 

Naročnino bom poravnal v   □□ ENEM /   □□ DVEH obrokih (označi).

Elektronski naslov (neobvezno): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Prosimo, označite še:
□□ Ob posredovanju e-naslova soglašam, da ga založba uporabi za pošiljanje informacij o izdelkih in storitvah založbe, 

kot so izidi revije in novih knjig, popusti, razstave in prireditve za otroke. Soglasje lahko kadar koli prekličete pisno, 
po elektronski pošti, po telefonu ali na povezavi za odpoved naročnine, ki je navedena v sporočilih z e-novicami.

Datum naročila: ___________________________________________________________ Podpis plačnika:

NAROČILNICA NA REVIJO ZMAJČEK (letnik 28, šol. leto 2021/22)

Naslov uredništva: Studio Hieroglif, Slamnikarska 18, p.p. 54, 1230 Domžale
Telefon: 01/ 722 60 45, 01/722 60 40, elektronska pošta: revijazmajcek@siol.net, spletna stran: WWW.ZMAJCEK.NET




