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NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD IN OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV, KI 
BODO V ŠOLSKEM LETU 2020/21 OBISKOVALI OSNOVNO  ŠOLO VIŽMARJE -  BROD 

 

Osnovna šola Vižmarje -  Brod bo za vse učence, ki bodo v šolskem letu 2020/21 obiskovali  
našo šolo, poskrbela za učbenike, ki jih bodo za to šolsko leto izbrali učitelji. 
Učbenike, ki so na seznamu učbenikov poudarjeno natisnjeni, bo šola učencem, ki bodo to 
želeli, izposodila iz učbeniškega sklada  (US)  BREZPLAČNO. Stroške krije Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
 
Delovne zvezke (prav tako pa tudi učbenike, če si jih ne boste želeli izposoditi iz US) in 
potrebščine boste starši lahko naročili pri založbah in distributerjih, katerih ponudbe  bodo 
učenci prejeli ob koncu šolskega leta v šoli. Kako bo v času karantene s tem, še ne vemo. 
Prosimo vas, da preverite, ali se ponudba založb in distributerjev ujema s seznamom naše 
šole. V ta namen so na seznamih učbenikov in delovnih zvezkov so naslovom dodane EAN 
kode, ki pomenijo točno določen učbenik ali delovni zvezek. Preverite jih pred nakupom.  Za 
morebitne napake na naročilnicah raznih ponudnikov NE ODGOVARJAMO. 
Naročilnico za nakup delovnih zvezkov ter potrebščin ( in učbenikov - če jih ne boste naročili 
iz učbeniškega sklada) izbranemu ponudniku pošljete sami. 
(Ob izteku šolskega leta morajo učenci, ki so imeli učbenike izposojene iz US, le-te vrniti šoli. 
Učenci naj na dan vračanja s sabo prinesejo toliko samolepilnih A4 PVC ovitkov in 
samolepilnih etiket, kolikor so imeli izposojenih učbenikov. Ovijanje in popravljanje strganih 
ali poškodovanih učbenikov BOMO  OPRAVILI V ŠOLI). V času karantene jih morajo učenci 
zaviti DOMA. 
 
ZA POŠKODOVANE, UNIČENE ALI  NEVRNJENE UČBENIKE je uporabnik členom dolžan 
plačati odškodnino, ki se določi glede na ceno in starost učbenika. 
Tako seznami učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin kot naročilnica za učbeniški sklad 
so objavljeni na šolski spletni strani (knjižnica/ učbeniški sklad). 
 

SPODAJ NATISNJENO NAROČILNICO ZA UČBENIKE IZ UČBENIŠKEGA SKLADA VRNITE 

RAZREDNIČARKI/ RAZREDNIKU/KANJIŽNIČARKI NA DAN VRAČANJA UČBENIKOV, 
OD 29.5.DO 23.6.2020.   

 
-----------------------------------------------------  ODREŽI  -------------------------------------------------------------------- 

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD OŠ VIŽMARJE -  BROD ZA ŠOLSKO 
LETO 2020/21 

 
Ime in priimek učenca/ke:_____________________________________________________________ 
 
Razred in oddelek, ki ga BO obiskoval v šolskem letu 2020/21:_______________________________ 
Obkrožite številko pred ustrezno izjavo: 
 
1. Izjavljam, da SI BOMO učbenike izposodili V ŠOLI.   
 
2. Izjavljam, da si bomo učbenike priskrbeli SAMI. 
 
Podpis staršev/skrbnikov: ____________________________________________________________ 
 
 
UČBENIKE IZ US UČENCI DOBIJO  OB VRAČILU UČBENIKOV ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO. 


