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IZPOSOJA učbenikov IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ter PREJEM delovnih zvezkov 
 

Šola omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za vse učence. Učenci prvega 

triletja brezplačno prejmejo v trajno uporabo tudi delovne zvezke.  

Če ne želite učbenikov iz učbeniškega sklada, izpolnite ODJAVNICO, ki jo najdete na spletni strani 

šole (zavihek knjižnica) oz. jo dobite v šolski knjižnici.  
Učbenike in delovne zvezke učenci prejmejo prvi šolski dan oz. najkasneje v prvem tednu pouka. 

Prejeta gradiva skrbno preglejte. Če najdete napake ali poškodbe, takšno gradivo takoj oziroma 

najkasneje do konca septembra prinesite v šolsko knjižnico, da ga bomo primerno uredili ali 
zamenjali. 

Vračanje učbenikov ob zaključku šolskega leta 

Učbenike vrnete najkasneje zadnji dan pouka, ko je odprta šolska knjižnica. O datumu in uri vračanja 
učbenikov vas bodo seznanili razredniki oz. učitelji. 

V primeru, da je učbenik poškodovan ali izgubljen, o tem seznanite skrbnico vsaj en teden pred 

vračanjem učbenikov. V primeru poškodb ali izgube učbenika se poravna odškodnina oz. se ga 
nadomesti z novim. 

Če ob koncu šolskega leta želite učbenik obdržati, naročite njegov odkup vsaj dva tedna pred koncem 

pouka. Vrednost odkupa se določi glede na starost in obrabljenost učbenika. 
Pogoje za izposojo in vračanje učbenikov določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (Uradni 

list RS, št. 12/20). 
 

 

Seznam učbenikov, ki si jih učenci BREZPLAČNO IZPOSODIJO  

Količina Naziv 

1 V, Medved Udovič, T. Jamnik, J. Ciber Gruden: Berilo 2, KDO BO Z NAMI ŠEL V 

GOZDIČEK?, MKZ ISBN: 9789610113218                                                                                                                                                             

1 I.Hergan, J.Pavlin, M. Kolar, S. Biderman: SPOZNAVANJE OKOLJA 2, MKZ, ISBN: 

9789610150220 

- Izposojenih učbenikov ne ovijajte s samolepilnimi folijami, nalepko z imenom otroka dajte na 

ovitek,  ki ga samo nataknete in ne prilepite! 

 

Seznam delovnih zvezkov, ki jih učenci dobijo v TRAJNO UPORABO  

Količina Naziv 

1 Komplet učnih gradiv za 2. razred, MOJ NANDE 2, kovček za drugošolce, MK, ISBN: 

3831022486179                                                                                                                              

- Primerno ohranjene šolske potrebščine iz 1. razreda lahko uredite in uporabite v 2. razredu 

 - Zvezek za SPO in GUM se iz 1. razreda prenese v 2. razred             
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Potrebščine po izboru učiteljev, ki jih KUPIJO STARŠI  

Količina Naziv 

3 ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, črtasti 11 mm (npr. TAKO LAHKO) 

1 ZVEZEK, veliki A4, 40-listni, 1 cm karo (npr. TAKO LAHKO) (za MAT) 

1 ŠOLSKA TORBA,  PERESNICA in COPATI (šolski nedrseči)  

1 ČOPIČI ploščati in okrogli (tanki in široki) 

1 ŠKARJE, kakovostne, mehki oprijem 

1 RADIRKA in ŠILČEK s posodico 

1 Vrečka za športno opremo 

1 VOŠČENE BARVICE, 12 kosov 

1 KOLAŽ PAPIR, velikost A4, 24-barvni 

1 RISALNI BLOK, velikost A3, 20-listni + 10 listov v foliji 

1 MODELIRNA MASA, 500 g, (bela ali rjava) 

1 LONČEK ZA VODO  

1 MAPA A4 z elastiko, plastificirana 

3 SVINČNIK, trdota HB 

1 RISALNO OGLJE (svinčnik ali paličice) 

1 LESENE BARVICE in FLOMASTRI 

1 BELO LEPILO 120 g (npr. MEKOL) 

1 Komplet DVEH LEPIL v stiku 

1 VODENE  BARVE (komplet) 

1  POSAMIČNA BELA TEMPERA, 42 ml 

1 RAVNILO mala šablona z liki 

1 ČRNI TUŠ 

1 OVITKI ZA ZVEZKE, DELOVNE ZVEZKE IN UČBENIKE (NE SAMOLEPILNIH!) 

 


