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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČNIH 

KOMPLETOV 

za 1. razred  

 
Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki bodo v letošnjem letu obiskovali 1. razred, 

da si izposodijo iz učbeniškega sklada učni komplet.  

 

Izposoja je brezplačna.  

 

Učni komplet boste dobili 7. 6. 2017 na roditeljskem 

sestanku za bodoče prvošolčke 
 

Ob koncu šolskega leta učni komplet vrnite v knjižnico,  

najpozneje do 22. 6. 2018!  

 

 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole! 
 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec vrnite svetovalni delavki takoj po roditeljskem sestanku! 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š. l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO 

UČBENIKOV  

za 2. razred  

 
Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki bodo v letošnjem letu obiskovali 2. razred, 

da si v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike.  

 

Izposoja je brezplačna.  

 

Učbenike boste dobili  

med 1. in 5. septembrom  
 

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 22. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 22. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati in najdeni učbenik ostane v vaši lasti. 
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole! 
 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec je potrebno vrniti najpozneje do 15. 6. 2017 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š. l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 

 

 

 



OSNOVNA         OSNOVNA ŠOLA PRESERJE 
 Preserje 60 

 1352 Preserje 

 Tel: 01  36 01 260 

 Fax: 01 36 01 270                           os.preserje@guest.arnes.si 

 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO 

UČBENIKOV  

za 3. razred  

 
Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki bodo v letošnjem letu obiskovali 3. razred, 

da si v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbenike.  

 

Izposoja je brezplačna.  

 

Učbenike boste dobili  

med 1. in 5. septembrom  
 

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 22. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 22. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati in najdeni učbenik ostane v vaši lasti. 
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole! 
 

 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec je potrebno vrniti najpozneje do 15. 6. 2017 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š. l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO 

UČBENIKOV 

za 4. razred  

 
Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki v letošnjem letu obiskujejo 3. razred, da si 

v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.  

 

Izposoja je brezplačna.  

 

Učbenike boste dobili  

med 1. in 5. septembrom  
 

Sklad ne vsebuje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki ne morejo biti uvrščeni v 

učbeniški sklad. 

 

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 22. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 22. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati in najdeni učbenik ostane v vaši lasti. 
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole!  
 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec je potrebno vrniti najpozneje do 15. 6. 2017. 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š. l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 

 



OSNOVNA         OSNOVNA ŠOLA PRESERJE 
 Preserje 60 

 1352 Preserje 

 Tel: 01  36 01 260 

 Fax: 01 36 01 270                           os.preserje@guest.arnes.si 

 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO 

UČBENIKOV  

za 5. razred  

 
Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki v letošnjem letu obiskujejo 4. razred, da si 

v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.  

Izposoja je brezplačna.  
 

Učbenike boste dobili  

med 1. in 5. septembrom  
 

Sklad ne vsebuje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki ne morejo biti uvrščeni v 

učbeniški sklad. 

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 22. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 22. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati, najdeni učbenik pa ostane v vaši lasti. Tisti, ki imajo 

popravni izpit pa učbenik/e vrnejo takoj po opravljenem izpitu. 
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole! 
 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec je potrebno vrniti najpozneje do 15. 6. 2017. 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š. l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

za 6. razred  

 
Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki v letošnjem letu obiskujejo 5. razred, da si 

v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.  
 

Izposoja je brezplačna.  
 

Učbenike boste dobili med 1. in 5. septembrom  

 
Sklad ne vsebuje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki ne morejo biti uvrščeni v 

učbeniški sklad.  

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 22. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 22. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati, najdeni učbenik pa ostane v vaši lasti. Tisti, ki imajo 

popravni izpit pa učbenik/e vrnejo takoj po opravljenem izpitu. 

 

Za učbenike, ki so bili izvedeni po fleksibilnem predmetniku in 

zaključeni v prvem polletju, velja, da se morajo učbeniki vrniti do 1. februarja 

tekočega šolskega leta.  
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole: 

http://194.249.18.230/joomla5/index.php/ubeniki-sklad 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci , spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec je potrebno vrniti najpozneje do 15. 6. 2017. 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š. l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 

http://194.249.18.230/joomla5/index.php/ubeniki-sklad
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV  

za 7. razred  
 

Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki v letošnjem letu obiskujejo 6. razred, da si 

v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.  

 

Izposoja je brezplačna. 

Učbenike boste dobili med 1. in 5. septembrom  
 
Sklad ne vsebuje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki ne morejo biti uvrščeni v 

učbeniški sklad. Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico. 

 

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 22. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 22. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati, najdeni učbenik pa ostane v vaši lasti. Tisti, ki imajo 

popravni izpit pa učbenik/e vrnejo takoj po opravljenem izpitu. 

 

Za učbenike, ki so bili izvedeni po fleksibilnem predmetniku in 

zaključeni v prvem polletju, velja, da se morajo učbeniki vrniti do 1. februarja 

tekočega šolskega leta. 
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole! 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec je potrebno vrniti najpozneje do 15. 6. 2017. 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š.l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 
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OBVESTILO STARŠEM  

IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV  

za 8. razred 
Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki v letošnjem letu obiskujejo 7. razred, da si 

v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.  
 

Izposoja je brezplačna. 

Učbenike boste dobili med  

1. in 5. septembrom  
 

Sklad ne vsebuje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki ne morejo biti uvrščeni v 

učbeniški sklad. 

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 22. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 22. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati, najdeni učbenik pa ostane v vaši lasti.  Tisti, ki imajo 

popravni izpit pa učbenik/e vrnejo takoj po opravljenem izpitu. 

 

Za učbenike, ki so bili izvedeni po fleksibilnem predmetniku in 

zaključeni v prvem polletju, velja, da se morajo učbeniki vrniti do 1. februarja 

tekočega šolskega leta..  
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole! 
 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Obrazec je potrebno vrniti najpozneje do 15. 6. 2017. 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š. l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 
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OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO 

UČBENIKOV  

za 9. razred  
 

Osnovna šola Preserje omogoča učencem, ki v letošnjem letu obiskujejo 8. razred, da si 

v prihodnjem šolskem letu iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet.  

Izposoja je brezplačna.  
 

Učbenike boste dobili  

med 1. in 5. septembrom  
 

Sklad ne vsebuje delovnih učbenikov in delovnih zvezkov, ki ne morejo biti uvrščeni v 

učbeniški sklad. 

Ob koncu šolskega leta učbenike vrnite v knjižnico, najpozneje do 15. 6. 2018.  

 

Po tem datumu bo šola izdala položnico za plačilo odškodnine. Uporabnik je dolžan 

plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina 

odškodnine ob koncu prvega leta nakupa učbenika znaša polno nabavno ceno. Ob koncu 

drugega leta uporabe učbenika znaša odškodnina 2/3 nabavne cene in ob koncu tretjega 

leta znaša 1/3 nabavne cene učbenika. V primeru, če najdete učbenik po 15. 6. 2018, 

položnico je vseeno treba plačati, najdeni učbenik pa ostane v vaši lasti. Tisti, ki imajo 

popravni izpit pa učbenik/e vrnejo takoj po opravljenem izpitu. 

 

Za učbenike, ki so bili izvedeni po fleksibilnem predmetniku in 

zaključeni v prvem polletju, velja, da se morajo učbeniki vrniti do 1. februarja 

tekočega šolskega leta..  
 

Vse potrebščine in prijavnica so tudi na spletni strani šole! 

 

Ker izhajamo s stališča, da izposojajo učbenike iz sklada vsi učenci, spodnji 

obrazec izpolnijo in vrnejo samo starši, ki  

NE NAROČAJO  

učbenikov za svojega otroka.  

Spodnji obrazec je potrebno vrniti do 15. 6. 2017. 

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE, Preserje 60, 1352 Preserje 

NE NAROČAM učbenikov iz  UČBENIŠKEGA SKLADA:  

PRIIMEK IN IME UČENCA, razred v š.l. 2017/2018:  

 

DATUM in PODPIS STARŠEV: 


