
            

 

        

 

 
SPOŠTOVANI STARŠI NOVIH PRVOŠOLCEV! 

 
 
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 2016/2017. Na 
naši šoli prvošolci ne uporabljajo učbenikov, ker jih še ne potrebujejo. Tako za vas akcija 
Ministrstva za šolstvo in šport, da omogočijo vsem slovenskim osnovnošolcem možnost za 
BREZPLAČNO IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada, ne velja.  
 
V skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih vas seznanjamo z učnimi gradivi, ki 
jih bo vaš otrok potreboval v naslednjem šolskem letu. Seznam učnih gradiv je na 
hrbtni strani tega obvestila. Od 24. junija 2016 bo seznam objavljen na oglasni tabli 
šolske knjižnice v avli šole in na spletni strani naše šole (Glej: knjižnica – učbeniški sklad).  
 
Učna gradiva kupite sami v katerikoli knjigarni. Knjigarne oz. papirnice v Celju bodo 
od nas prejele sezname gradiva za naše učence, tako da se lahko z njimi dogovarjate o 
načinu kupovanja in plačevanja. Hkrati pa so nekatere na šolo poslale naročilnice, ki so 
priloga tega obvestila.  
 
Za materiale in pripomočke, ki se uporabljajo pri pouku likovne vzgoje se je izkazalo, da je 
najbolj 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 15 € in ga boste vsi starši poravnali preko položnice, ki jo 
bodo učenci prejeli v šoli v mesecu septembru. 
 
Vse potrebščine opremite z imenom, priimkom in razredom vašega otroka, da ne bi prišlo 
do nepotrebnih zamenjav. V šoli vsi učenci nosijo navadne šolske copate z gumijastim 
podplatom, da ne drsijo (balerinke). Za športno vzgojo učenci potrebujejo kratke hlače in 
majico s kratkimi rokavi. 
 
To obvestilo shranite, da boste vedeli, kaj vaš otrok potrebuje za prihodnje šolsko leto. Za 
vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 03/425 09 27 (skrbnica učbeniškega 
sklada, Metka Lesjak) ali pišete na metka.lesjak@gmail.com. 
 
Želimo vam prijetne počitnice! 
 
 
Skrbnica učbeniškega sklada                                              Ravnateljica  
Metka Lesjak                                                                    Marijana Kolenko  
 
 
Celje, 9. 6. 2016 
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SPOŠTOVANI STARŠI! 
 

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 2016/2017. Tudi 
v tem šolskem letu bodo imeli vsi slovenski osnovnošolci možnost za BREZPLAČNO 
IZPOSOJO UČBENIKOV iz učbeniškega sklada. Odločitev o tem ali si boste učbenike 
izposodili v šoli ali ne, ste nam že (upamo) sporočili s pomočjo posebnih obvestil, ki so ji 
učenci dobili v začetku junija.  
 
Seznam učnih gradiv je na hrbtni strani tega obvestila. Od 24. junija 2016 je 
seznam objavljen na oglasni tabli šolske knjižnice v avli šole in na spletni strani naše šole 
(Glej: knjižnica – učbeniški sklad).  
 
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 lepo ravnal z učbeniki.  
 
Delovne zvezke in ostalo gradivo kupite sami v katerikoli knjigarni. Knjigarne oz. 
papirnice v Celju so na šolo poslale naročilnice, ki jih je vaš otrok prinesel domov skupaj s 
tem obvestilom. Če se boste odločili za katero izmed njih, vam pomagamo tako, da lahko 
otrok izpolnjeno naročilnico odda razredničarki ali skrbnici učbeniškega sklada in sicer do 
PETKA, 17. 6. 2016. Knjigarni oz. papirnici bomo posredovali le izpolnjene naročilnice, 
ne bomo pa vodili evidence, za katero knjigarno ste se odločili. Komplet naročenega 
učnega gradiva boste prejeli v knjigarni, papirnici ali po pošti.  
 
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 15 € 
in ga boste vsi starši poravnali preko položnice, ki jo bodo učenci prejeli v septembru. 
 
To obvestilo shranite, da boste vedeli, kaj vaš otrok potrebuje za prihodnje šolsko leto. Za 
vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 03/425 09 27 (skrbnica učbeniškega 
sklada, Metka Lesjak) ali pišete na metka.lesjak@gmail.com. 
 
Želimo vam prijeten zaključek šolskega leta in še bolj prijetne počitnice! 
 
Skrbnica učbeniškega sklada                                                        Ravnateljica  
Metka Lesjak                                                                     Marijana Kolenko  
 
Celje, 16. 6. 2016                                                          

mailto:metka.lesjak@gmail.com

