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PRIJAVNICA ZA UPORABO GRADIV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

 

Moj otrok ___________________________________________________, v šolskem letu 2021/2022  

učenec / učenka __________. razreda,      bo imel/a     /     ne bo imel/a     (OBKROŽI)   izposojene 

učbenike iz učbeniškega sklada. 

 

Podpis staršev/zakonitih zastopnikov: ________________________________________________ 

Bled, maj 2021 

 

(učenci prijavnico oddajo razredniku najkasneje do 14. junija 2021) 
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OBVESTILO O UČBENIŠKEM SKLADU IN NABAVI UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV TER OSTALIH POTREBŠČIN ZA 

ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED bo tudi v šolskem letu 2021/2022 za vse učence, ki bodo obiskovali 

našo šolo,  ponudila MOŽNOST BREZPLAČNE IZPOSOJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA. Izposojevalnino krije 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

 
V šolskem letu 2021/2022 bo za prvošolce, drugošolce in tretješolce izposojevalnino za učna gradiva v celoti krilo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) nabavila 

šola.  

 

Učenci, katerih starši se bodo odločili za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada in izpolnili prijavnico, bodo dobili 

učbenike v zadnjem tednu junija ali v zadnjem tednu avgusta (o točnem razporedu bodo učenci pravočasno 

obveščeni), vrnili pa jih bodo zadnji teden v juniju. Učenci naj prijavnico oddajo razredniku najkasneje do 14. junija 

2021. 

 
Želimo vas spomniti, da so učbeniki rabljeni, namenjeni učencem več generacij, zato vas prosimo, da z njimi ravnate 

zelo skrbno in upoštevate priporočilo o ravnanju z učbeniki. 

Izposojene učbenike obvezno ovijte in podpišite.  Izposojeni učbeniki so last šole in jih učenci ob izteku šolskega leta 

morajo vrniti. Če je učbenik poškodovan, popisan, uničen ali če ga učenec ne vrne, mora ob koncu šolskega leta zanj 

plačati odškodnino (v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov).  

 
Seznami učbenikov in delovnih zvezkov ter ostalih potrebščin, ki jih bodo učenci uporabljali v šolskem letu 2021/2022, 

bodo po 10. juniju objavljeni tudi na spletni strani naše šole. 

Starši sami izberete, kje boste kupili gradivo, ki ni v učbeniškem skladu, delovne zvezke, zvezke in ostale potrebščine. 

 

Za morebitna dodatna vprašanja lahko pokličete na telefonsko številko 04 5780 631. 

 

Skrbnik učbeniškega sklada:                                                           

Andrej Jalen  

Bled, 12. 5. 2021 
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