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OBVESTILO O IZPOSOJI UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA IN NAKUPU
DELOVNIH ZVEZKOV V ŠOLSKEM LETU 2022/23

Spoštovani starši!
Tudi v šolskem letu 2022/23 si bodo učenci lahko brezplačno izposodili učbenike iz
učbeniškega sklada.

V izposojo učbenikov bomo vse učence vključili avtomatično. Če izposoje ne
želite, to pisno sporočite knjižničarki ali razredniku vašega otroka, in sicer
najkasneje do 24. 6. 2022. Če vašega podpisanega sporočila na prejmemo do
navedenega datuma, bo Vaš otrok avtomatično vključen v izposojo.
Učenci si učbenike izposodijo pod pogoji; ki so navedeni v Pravilniku o upravljanju
učbeniških skladov. Učbenike za novo šolsko leto bodo učenci prejeli v začetku
meseca septembra. Poskrbite za to, da bodo učenci dobljene učbenike ustrezno zavili
in jih podpisali.
Ob izteku posameznega šolskega leta morajo učenci učbenike, ki so last šole,
vrniti nepoškodovane in urejene. Pri vračanju morajo biti vsi učbeniki odviti,
nepopisani oz. brez morebitnih zapiskov. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga
učenci ne bodo vrnili, boste morali zanj v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom plačati
odškodnino.

Za šolsko leto 2022/23 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancira
nakup delovnih zvezkov za učence 1., 2., in 3. razreda. Delovni zvezki so za
učence 1. triade brezplačni in jih ni potrebno naročati. Učenci jih bodo prejeli po
pošti na dom v zadnjih dneh meseca avgusta.
Za ostale učence od 4. do 9. razreda je potrebno delovne zvezke kupiti. To
opravite starši sami. Pri nakupu delovnih zvezkov pazite na EAN/ISBN številko, saj
boste le tako kupili prave delovne zvezke, ki so napisani na seznamu. Delovne zvezke
za učence od 4. do 9. razreda starši plačate v celoti in jih učenci obdržijo.

Delovni zvezek za izbirni predmet kupite samo v primeru, če bo vaš otrok obiskoval
pouk dotičnega izbirnega premeta.

Na spletni strani so objavljene povezave do nekaterih trgovin in založb, ki imajo
naš seznam delovnih zvezkov (izberete le našo šolo). To vam je lahko v pomoč
pri naročanju. Gradivo pa seveda lahko naročite in kupite kjerkoli.
Izbor gradiva najdete spodaj v tem dokumentu.

