
            

 

                                                          

SPOŠTOVANI STARŠI BODOČIH UČENCEV OD 4. DO 9. RAZREDA! 
 

Pred vami je obvestilo z informacijami o učbenikih, delovnih zvezkih in ostalem gradivu (v 
nadaljevanju: učno gradivo), ki ga bo vaš otrok potreboval v šolskem letu 2022/2023. Tudi v tem 
šolskem letu bodo imeli vsi slovenski osnovnošolci možnost za BREZPLAČNO IZPOSOJO UČBENIKOV iz 
učbeniškega sklada.  
Seznam učnih gradiv je v naslednjem dokumentu. Od 15. junija 2022 bo seznam objavljen na oglasni 
tabli šolske knjižnice v avli šole. 
Sezname in navodila smo objavili tudi na naši spletni strani (Glej: knjižnica – učbeniški sklad).  V 
primeru, da potrebujete natisnjen izvod navodil in seznama gradiv, lahko to sporočite na spodnji e-
naslov in bomo predali natisnjen list vašemu otroku. 
V učbeniškem kompletu, ki si ga bo vaš otrok lahko izposodil iz učbeniškega sklada, niso samo novi 
učbeniki, ampak tudi taki, ki so lahko stari že nekaj let, a so uporabni. Učenec dobi naključno izbrane 
učbenike. Že prvi dan jih mora oviti in se vanje podpisati ter jih do konca šolskega leta skrbno paziti. 
Ob izteku šolskega leta mora učenec učbenike nepoškodovane vrniti šoli. Če je učbenik poškodovan, 
uničen ali ga učenec ne vrne, morajo starši ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika 
o učbeniških skladih, poravnati odškodnino (v višini 2/3 cene novega učbenika). Pričakujemo, da bo 
vaš otrok skrbno in odgovorno ravnal z učbeniki.  
Ostala učna gradiva s pomočjo priloženega seznama kupite sami v katerikoli knjigarni. Kdor želi, jih 
lahko kupi s pomočjo naslednjih povezav do knjigarn: 

 https://www.printink.si/vse-za-solo 

 https://www.kopija-nova.si/os?pmr=3o&pmid=yi4szyweoidi 

 Mladinska knjiga 

 https://www.dzs.si/katalog/10237338/osnovna-sola 

 https://go2school.com/katalog2022/#p=1 
Za materiale in pripomočke, ki se uporabljajo pri pouku likovne vzgoje se je izkazalo, da je bolj 
ekonomično, da jih nabavi šola. Ti materiali so: papir različnih barv in formatov, lepilo, tuš, tempera 
barve, akrilne barve, flomastri, oglje …  Prispevek za te materiale znaša letos 15 € in ga boste vsi starši 
poravnali preko položnice, ki jo bodo učenci prejeli v septembru. 
Tudi pri predmetu tehnika in tehnologija v 6., 7. in 8. razredu bo učitelj nabavil potrebne materiale in 
bodo starši preko položnice poravnali stroške, ki bo predvidoma med 6 in 8 €.  
Pri tistih učencih v 5., 7. in 9. razredu, ki so se prijavili na izbirni predmet nemščina, se strošek poveča 
za 19,00 € za nakup učbenika.  
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 03/425 09 27 (skrbnica učbeniškega sklada, 
Metka Lesjak) ali pišete na knjiznica@oslava.si.  
 
Želimo vam prijeten zaključek šolskega leta in še bolj prijetne počitnice! 
 
Skrbnica učbeniškega sklada                  Ravnateljica 
Metka Lesjak Marijana Kolenko  
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