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UČBENIŠKI SKLAD OŠ PREVOLE 

Denar za izgradnjo učbeniškega sklada zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport. Sklad je ustanovljen z namenom, da bi staršem vsaj nekoliko zmanjšali stroške pri nabavi 

šolskih potrebščin. Šola objavi seznam učnih gradiv na svoji spletni strani do 15. junija.  

 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 vso izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda krije Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Učenci 1., 2. in 3. razreda pa dobijo tudi učna gradiva (delovne 

zvezke). 

Učbenike morajo učenci od 1. do 9. razreda ob koncu šolskega leta vrniti v šolo. 

Učna gradiva (delovne zvezke) za 1., 2. in 3. razred pa učenci dobijo v trajno last. 

 

Pravila pri izposoji šolskih učbenikov  

Učenci morajo skupaj s starši pred začetkom novega šolskega leta (v juniju) preko 

naročilnice sporočiti v knjižnico, ali naročajo izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila 

šola. 

 Po prejemu šolskih učbenikov morajo vse učbenike oviti v plastični ovitek ali folijo, nanj 

zalepijo nalepko, na katero napišejo svoje ime in priimek ter razred. 

 Po učbenikih ničesar ne pišejo! 

 Če kdo namerno uniči učbenik (čečkanje, trganje …), ga mora nadomestiti z novim oz. 

mora poravnati odškodnino. 

 Učenci do konca junija vrnejo nepoškodovan učbenik v učbeniški sklad. 

Več informacij o učbeniškem skladu si lahko preberete v Pravilniku o upravljanju 

učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020 z dne 28. 2. 2020). 

 

                                                           

  Draženko Šolaja,                                                                        Andreja Šilc Mihelič,  

  ravnatelj                                                                                     upravljalka učbeniškega sklada 
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SEZNAMI POTREBŠČIN, DELOVNIH ZVEZKOV IN UČBENIKOV ZA 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Spoštovani starši, 

S pomočjo seznama, ki je objavljen na šolski spletni strani 

http://www.osnovnasolaprevole.si/ucbeniski-sklad/ nabavite potrebščine in 

učna gradiva za svojega otroka. Kupite le učna gradiva, ki jih otrok potrebuje 

v razredu, ki ga bo obiskoval in jih ne bo dobil iz učbeniškega sklada. V 

primeru, da ima otrok potrebščine iz preteklega šolskega leta in so še uporabne, 

jih ni potrebno kupovati (npr. šestilo, geotrikotnik, kalkulator …). 

 

 

NAKUP POTREBŠČIN, DELOVNIH ZVEZKOV IN UČBENIKOV ZA 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

Nekatere založbe so s strani naše šole prejele popolne in usklajene sezname 

potrebščin in delovnih zvezkov, ki so bili potrjeni na seji sveta staršev 10. 5. 2020. 

Glede na izredno situacijo vam v letošnjem letu niso mogli pripraviti seznamov v 

pisni obliki, tako kot ste bili vajeni prejšnja leta, zato so se odločili za elektronsko 

naročanje preko linka (povezave do njihove spletne strani). Šola pri vašem izboru 

nikakor ne želi vplivati, kje boste potrebščine kupili, ampak vam le posreduje vse 

ponudnike, ki so nam svoje ponudbe posredovali do 12. 6. 2020. Kje in pri 

katerem ponudniku boste nabavljali šolske potrebščine, se starši odločate sami. 

Pri naročilu za dostavo potrebščin in delovnih zvezkov napišite svoj (domači) 

naslov. 

                                                                                                

 

                                                                                             Andreja Šilc Mihelič 

 

 

 

mailto:o-prevole.nm@guest.arnes.si
http://www.osnovnasolaprevole.si/ucbeniski-sklad/


 

  
 

 

Prevole 32 

8362 HINJE 

Telefon: 07 3885-292, Fax: 07 3885-294, e-mail: o-prevole.nm@guest.arnes.si,  Davčna št.: 69795819, Matična št.: 5086272, TRR: 01393-6030688591 

 

PONUDNIKI ŠOLSKIH POTREBŠČIN IN DELOVNIH ZVEZKOV: 

 

 KOPIJA NOVA 

 

 

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=1hb&pmid=8kerw860vofh 
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 MLADINSKA KNJIGA 

LINK NA ŠOLO 

 

Mladinska knjiga 
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