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Spoštovani starši! 
 
Izposoja učbenikov iz šolskega učbeniškega sklada je za vse učence brezplačna. Z novim pravilnikom so 
brezplačni tudi delovni zvezki za 1. in 2. razred.  
Učenci, ki si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, z njimi odgovorno ravnajo in jih ob koncu 
šolskega leta vrnejo. V primeru, da učenec vrne poškodovan, uničen učbenik ali ga izgubi, zanj plača 
odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. 
 
Kratka navodila o ravnanju z učbeniki iz učbeniškega sklada: 

• v učbenike ne pišemo in ne rišemo, 
• na učbenike ne pišemo imen in ne lepimo nalepk z imenom in priimkom, ker so učbeniki 

namenjeni tudi naslednjim generacijam, 
• pazimo, da jih ne zmočimo, polijemo, raztrgamo, izgubimo… , 
• učbenike skrbno pospravimo in jih ne mečemo v šolsko torbo, 
• ne ovijamo jih s samolepilnimi folijami, zaščitimo jih z navadnim ovitkom ali papirjem.  

 
Če bomo upoštevali navodila, bomo vsi zadovoljni. Samo s skupnimi močmi lahko poskrbimo, da bodo 
učbeniki ostali ohranjeni za naslednje generacije učencev. Če ste se odločili, da si bo vaš otrok izposodil 
učbenike iz šolskega sklada, izpolnite spodnjo izjavo. 
 
Podpisano izjavo učenci OBVEZNO vrnejo razredniku drugi šolski dan 3. 9. 2019 in ob tem prejmejo 
učbeniški komplet. 
 
Skrbnica učbeniškega sklada:                                                                           mag. Primož Hvala Kamenšček              
Nidžara Žnidarčič                                                     ravnatelj                                                   
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IZJAVA UČBENIŠIŠKEGA SKLADA 2019/20 
 
S podpisom izjavljam, da si bo učenec/učenka 
 
(ime in priimek otroka): _______________________________________________________________  
 
iz (razred/oddelek) ___________________________________________________________________ 
 
v skladu z navodili o uporabi učbenikov iz učbeniškega sklada izposodil komplet učbenikov za razred, 
ki ga obiskuje. 
 
Šempeter pri Gorici, 2. 9. 2019                                        Podpis staršev ali skrbnika:__________________ 
in jih ob koncu šolskega leta vrnejo. V primeru, da učenec vrne poškodovan, uničen učbenik ali ga izgubi, zanj plača  

 


