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IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA 
ŠOLSKO LETO 2022/23 

 
 
Osnovna šola Vrhovci omogoča učencem brezplačno izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega 
sklada.  
NOVO:  V letošnjem letu ni potrebno oddati naročilnice za izposojo učbenikov, saj so v učbeniški 
sklad vključeni vsi učenci od 1. do 9. razreda. V primeru, da NE ŽELITE, da si vaš otrok izposodi 
učbenike iz učbeniškega sklada, IZPOLNITE IZJAVO, ki jo lastnoročno podpišete in vrnete 
upravljavki učbeniškega sklada najkasneje do 6. junija 2022 v knjižnico.  
 
Učenci bodo učbenike iz učbeniškega sklada prejeli ob zaključku pouka oz. v prvem tednu septembra. 
Ob zaključku pouka  morajo komplet v celoti  vrniti. 
Če bodo učbeniki poškodovani, uničeni ali izgubljeni, boste morali zanje v skladu z 12. členom Pravilnika o 
upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino, odvisno od nabavne cene učbenika in njegove starosti 
ali jih nadomestiti. Še posebej pozorni smo na povsem nove učbenike, za katere učenci ne morejo imeti 
nobenega izgovora. 
 

Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. Vsak lahko prispeva k čim boljši ohranjenosti.  
Učbenike ne zavijate v samolepilne folije, ampak v navadne ovitke. Nalepk z imeni ne lepite neposredno na 
učbenike. V učbenike ne pišite, rišite in ne podčrtujte.  
Pred vračanjem učbenike uredite: odvijte, poravnajte ušesa, očistite, poradirajte ... 
Vsi učbeniki so vnešeni v sistem Cobiss. 
Pazite na učbenike, da jih bodo lahko uporabljali tudi učenci za vami. 

 
Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred so objavljeni na 
spletnih straneh šole (pod UČBENIŠKI SKLAD) in si jih lahko sami natisnite. 
Pri nakupu DZ bodite pozorni na EAN kode, pri šolskih potrebščinah pa le na nakup tistih stvari, ki jih bo 
vaš otrok dejansko potreboval  pri pouku. Pri mnogih predmetih je zaželeno, da si snov zapisujejo v 
zvezek, ki so ga uporabljali že preteklo šolsko leto. Prav tako lahko uporabite zemljevid Slovenije in Atlas 
sveta za osnovno in srednjo šolo, ki ste ju uporabljali že v preteklih šolskih letih (ni potrebno kupovati 
novih). 
Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine kupite sami.  
 
Učbeniki, delovni zvezki in zvezki morajo biti oviti in podpisani. 
 
Učenci 1., 2. in 3. razredov bodo brezplačna učna gradiva prejeli ob zaključku pouka oz. prvi dan 
šolskega leta. 
 
 
 
 
Upravljavka učbeniškega sklada                                                                                    Ravnateljica 
          Bernarda Frass                                                                                                 Marjanca Vampelj 
 
 

https://os-vrhovci.splet.arnes.si/files/2022/05/IZJAVA.pdf

