
 

Osnovna šola Škofljica 
 

Spoštovani starši! 
 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 ponujamo učencem možnost brezplačne izposoje učbenikov iz 
učbeniškega sklada. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da si učbenike iz učbeniškega sklada 
izposodi večina učencev, zato je pred vami naročilnica, s katero boste lahko učbenike iz 
 učbeniškega sklada naročili za vsa leta šolanja vašega otroka. 

 

V prihodnjih letih boste ob koncu šolskega leta zato prejeli le seznam delovnih zvezkov in 
potrebščin, učbenikov pa vam ne bo potrebno ponovno naročati. Če ne boste več želeli 
prejemati učbenikov iz sklada, boste lahko svojo odločitev preklicali z odjavnico, ki bo dostopna 
na spletni strani šole. 

 
V komplet izposojenih učbenikov so vključeni tako učbeniki za obvezne kot tudi za izbirne 
predmete, ki jih je vaš otrok izbral. Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane 
in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morajo odviti iz zaščitnih folij (ne da bi 
poškodovali platnice učbenika), jih po potrebi poradirati in odstraniti iz njih vse zapiske ter 
delovne liste. Za poškodovan ali uničen učbenik je potrebno plačati odškodnino. Višina le-te je 
določena z nabavno ceno ter starostjo učbenika in objavljena na šolskih spletnih straneh. 

 
Za nakup delovnih zvezkov in ostalih pripomočkov pri posameznih založbah ali knjigarnah se 
odločate sami. Na spletni strani šole bodo dostopni linki posameznih založb, kjer boste našli 
potrebne informacije glede naročila pri njih. Želimo vas opozoriti, da preverite pravilnost 
seznama delovnih zvezkov, ki jih bodo ponujale založbe, saj za napake, ki bi lahko nastale pri 
seznamih različnih ponudnikov, šola ne odgovarja! 

 
Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih pripomočkov bo objavljen na oglasnih deskah 
matične in podružničnih šol, prav tako bo dostopen na šolskih spletnih straneh. 

 
Prosimo vas, da izpolnite priloženo naročilnico in jo vrnete razredniku vašega otroka 
najkasneje do petka, 17. 6. 2022. Učbeniške komplete bodo učenci prevzeli prvi teden v 
septembru v šoli v času pouka. 

 

 

Barbara Obolnar, upravljalka US                                   Roman Brunšek, ravnatelj 

 

Osnovna šola Škofljica 

Klanec 5, 1291 Škofljica 

 
 

NAROČILNICA ZA UČBENIKE IZ UČBENIŠKEGA 
SKLADA 

 
Učenko/učenca  , ki bo v prihodnjem šolskem letu obiskoval 

   razred, prijavljam v sistem izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. Prijava velja 

do konca šolanja na OŠ Škofljica oziroma do preklica oz. odjave. 

 
Datum: Podpis staršev (skrbnika): 
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