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                                                        Škofije, 22.5.2018 

Spoštovani starši! 

 

Tudi v šolskem letu 2018/19 bo šola omogočila učencem, da si iz učbeniškega sklada izposodijo 

učbeniški komplet. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je naročilo vseh učbenikov, ki so v 

učbeniškem skladu. 

 

Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike nepoškodovane vrniti šoli. Če bodo učbeniki 

uničeni, poškodovani ali izgubljeni, boste morali ob koncu šolskega leta v skladu z zakonodajo 

povrniti škodo. Predvidoma bo tudi za šolsko leto 2018/19 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov, ki so v učbeniškem skladu, za vse razrede. Učenci 

1. razreda bodo dobili učbeniška gradiva (torej tudi delovne zvezke) brezplačno.  

 

Seznam učbenikov (ki jih bodo učenci dobili v šoli brezplačno) ter seznam delovnih zvezkov (ki 

jih boste morali starši sami kupiti, razen za prvošolce) bo na spletni strani šole, od koder si jih 

boste lahko natisnili. Seznami učbenikov in delovnih zvezkov bodo na spletni strani šole ter na 

oglasni deski takoj po potrditvi na svetu staršev, zagotovo pa od 15. 6. dalje. Seznami bodo na voljo 

tudi v tajništvu šole ter pri knjižničarki.  

 

Naročilnico za učbenike iz učbeniškega sklada (na dnu tega lista) izpolnite in jo čim prej, 

najkasneje pa do petka, 1. junija, vrnite razredniku. Učenci od 6.- 8. razreda naj naročilnice 

prinesejo knjižničarki. Učbeniki za prihodnje šolsko leto bodo učencem razdeljeni v prvem 

tednu meseca septembra. 

 

Naročilnic in katalogov različnih založb in knjigarn ne bomo razdeljevali učencem. Starši se 

sami odločite,  v kateri založbi/knjigarni boste nabavili delovne zvezke in šolske potrebščine 

za svojega otroka. Naročilnice bodo na voljo na mizici na šolskem hodniku, od koder jih lahko 

starši ali otrok vzamete in odnesete domov. Seznam šolskih potrebščin bo na spletni strani 

šole ob koncu meseca junija. 

 

Lep pozdrav, 

    

    

 Snežana Jeras, knjižničarka 

 

 

(odreži) 

Ime in priimek učenca: __________________________________________________, razred v  

šolskem letu 2018/19: _____________________ 

 

 

Za svojega otroka nepreklicno   NAROČAM   -   NE NAROČAM   (obkroži ustrezno) izposojo 

kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. 

 

Podpis staršev: _______________________ 

 


