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Štev.: 6005-1/2018-2  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

1. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke nabavi šola, ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo 

posredovala sezname, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLO M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: 

LILI IN BINE 1, berilo 

 

 

 

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada                  Ravnatelj 

 

Iztok Roškar      žig   mag. Robert Murko 

 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite najkasneje do 15. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                    OŠ VIDEM, podružnica LESKOVEC 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Soglašam s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada.  

Za svojega otroka hkrati NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih 

učbenikov v 1. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.

                 

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

2. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 2. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLO M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: LILI IN BINE 2, berilo 

založba: Rokus Klett 

 

 

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

 

 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

2. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

3. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 3. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLO  M. Kordigel Aberšek, I. Saksida: 

LILI IN BINE 3, berilo 

založba: Rokus Klett 

 

 

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

 

 

 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

3. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

4. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke priskrbi šola, plačate starši,  ostale potrebščine pa kupite starši 

sami. Šola vam bo posredovala sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali 

učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLO M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo 

založba: ROKUS-KLETT     

 

TJA Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino 

založba: MKT     

 

 

 

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

4. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

5. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLO M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo 

založba: ROKUS-KLETT     

TJA Nina Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino 

založba: MKT     

GOS S.Hribar Kojc: GOSPODINJSTVO 5, učbenik 

založba: MKZ 

LUM B. Tomšič Čarkez: LIKOVNA VZGOJA 5, učbenik 

založba: MKZ  

 

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

5. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

6. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLJ  B. Golob et al.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?, berilo za 6. 

razred, založba: MKZ  

MAT M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, 

PRENOVA 2013     založba: ROKUS-KLETT    

TJA T. Hutchinson: PROJECT 1, 4. izdaja, učbenik za angleščino 

založba: MKT 

NAR I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar:  DOTIK NARAVE 6, učbenik 

založba: ROKUS-KLETT      

GOS V.Koch, S. Hribar Kojc: GOSPODINJSTVO 6, učbenik 

založba: MKZ 

ZGO H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino 

založba: ROKUS-KLETT   

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

6. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

7. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLJ M. Mohor et al.: SREČA SE MI V PESMI SMEJE, berilo za 7. razred 

založba: MKZ 

DKE P. Karba, D. Lašič, N. Jesenko: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA 

VZGOJA TER ETIKA 7, učbenik, PRENOVA, založba: MKZ 

TJA T. Hutchinson: PROJECT 2, 4th EDITION, učbenik za angleščino 

založba: MKT  

ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, učbenik 

založba: ROKUS-KLETT 

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

 

 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

7. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

8. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 8. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLJ M. Honzak et al.: BERILO 8, DOBER DAN, ŽIVLJENJE, berilo za 8. 

razred, založba: MKZ 

DKE P. Karba, N. Jesenko: DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA 

TER ETIKA 8, učbenik, PRENOVA, založba: MKZ 

GEO H. Verdev:  RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik 

založba: ROKUS-KLETT 

ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 8, učbenik 

POSODOBLJEN                  založba: ROKUS-KLETT 

FIZ B. Beznec et al.:  MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, 

PRENOVLJENO             založba: MODRIJAN 

BIO U. Lunder: DOTIK ŽIVLJENJA 8, učbenik 

založba: ROKUS-KLETT 

KEM M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik 

za 8. in 9. razred PRENOVLJENO, založba: MODRIJAN    

TJA T. Hutchinson: PROJECT 3, 4th EDITION, učbenik za angleščino 

založba: MKT 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

8. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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Štev.: 6005-1/2018-4  

Datum: 25. 5. 2018 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 

IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

9. razred 

 

 

Spoštovani! 

 

Osnovna šola omogoča učencem, da si iz šolskega učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 

komplet. Pogoj za izposojo kompleta je naročilo učbenikov v kompletu (naročilnica je na 

hrbtni strani tega obvestila). Učbeniški komplet so izbrali učitelji naše šole in se bo uporabljal 

v šolskem letu 2018/2019. Učenci bodo učbenike prejeli ob začetku šolskega leta 2018/2019. 

 

Ob izteku šolskega leta 2018/2019 morajo učenci izposojene učbenike vrniti v učbeniški 

sklad. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne bodo vrnili, boste morali ob koncu 

šolskega leta zanj plačati odškodnino. Učbenik lahko tudi odkupite, pri čemer boste morali ob 

koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. Sicer pa je izposoja 

učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada BREZPLAČNA. 

 

 

 

 

Naročilnice za izposojo učbenikov ter seznami delovnih zvezkov in potrebščin bodo 

objavljeni tudi na šolski spletni strani. 

 

 

 

 

 

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite starši sami. Šola vam bo posredovala 

sezname delovnih zvezkov in potrebščin, ki so jih izbrali učitelji. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 9. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 

Predmet Učbenik 

SLJ M. Honzak et al.: BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED, berilo za 9. 

razred, založba: MKZ  

FIZ B. Beznec et al.:  MOJA PRVA FIZIKA 2, učbenik za 9. razred, 

PRENOVLJENO             založba: MODRIJAN 

BIO V. Klokočovnik, M. Starčič Erjavec: DOTIK ŽIVLJENJA 9, učbenik 

založba: ROKUS-KLETT  

KEM M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik 

za 8. in 9. razred PRENOVLJENO, založba: MODRIJAN    

TJA T. Hutchinson: PROJECT 4, THIRD EDITION, učbenik za angleščino 

založba: MKT 

ZGO J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik 

založba: ROKUS-KLETT    

 

 

 

Skrbnik učbeniškega sklada        Ravnatelj 

 

Iztok Roškar           mag. Robert Murko 

 

 

 

*** Izpolnjeno naročilnico vrnite razredniku najkasneje do ponedeljka, 20. 6. 2018! 

Če je ne vrnete pravočasno, nimate pravice do brezplačne izposoje kompleta učbenikov!*** 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

IZPOSOJA UČBENIKOV                         OŠ VIDEM, podružnica Leskovec 

 

Ime in priimek učenca/učenke: _____________________________________ 

Potrjujem, da sem seznanjen s pogoji izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada. Za 

svojega otroka NEPREKLICNO naročam izposojo kompleta izbranih učbenikov v  

9. razredu za šolsko leto 2018/2019. Izposoja je za starše BREZPLAČNA.  

               

 

Podpis staršev: ________________________________ 
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