
Osnovna šola Juršinci, Juršinci 

 

*** OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV iz US 

 

Tudi v tem šol. letu MIZŠ financira nakup učnih gradiv za 1., 2. in 3. razred. Nabava 

kompletov učnih gradiv se vrši preko učbeniškega sklada, zato jih starši ne kupujete sami. 

Učna gradiva boste tudi letos dobili po pošti na dom, zato Vas prosim, da na naročilnico 

dopišete svoj naslov. Vi poskrbite samo za ostale potrebščine (zvezki, pisala…). Da lahko 

naročimo komplete učnih gradiv, pa morate izpolniti spodnjo naročilnico, ki bo po novem 

veljala za izposojo iz učbeniškega sklada za vsa leta šolanja vašega otroka na OŠ Juršinci oz. 

do vašega pisnega preklica. 

Naročilnice in povezave do ponudbe založb najdete tudi na spletni strani šole pod zavihkom 

Organi šole-učbeniški sklad in v spletni učilnici šolske knjižnice 

https://padlet.com/sabinalenart2/qoff5ex0s4ca. 

****** 

Poleg tega obvestila vam šola posreduje tudi ponudbe nekaterih knjigarn oz. papirnic, kjer 

lahko kupite oz. naročite učbenike, delovne zvezke in druge šolske potrebščine. Ali se boste 

za katero od teh ponudb odločili, je seveda prepuščeno vaši osebni odločitvi. Vse potrebno 

potem sami rešujete z izbrano knjigarno. Šola samo posreduje naročilnice in v zvezi z njimi 

ne prevzema nobenih obveznosti in odgovornosti.    

        

Skrbnica US: Sabina Lenart                                                                 Ravnatelj: Matej Sužnik 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ODREŽI 

N A R O Č I L N I C A – UČBENIŠKI SKLAD OŠ JURŠINCI, ZA ŠOL. L. 2022/23 

 

Za svojega otroka (ime in priimek): _______________________________________, 

učenko/učenca ________ razreda naročam učbenike iz učbeniškega sklada za vsa leta šolanja  

na OŠ Juršinci oz. do mojega pisnega preklica. S podpisom soglašam z obdelavo podatkov za 

namen učbeniškega sklada. S podpisom potrjujem tudi, da sem seznanjen(-a) z 12. členom 

Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, ki določa plačilo odškodnine za 

nevrnjene/izgubljene, uničene ali zelo poškodovane učbenike in da bom upošteval(-a) 

navodila uporabnikom učbeniškega sklada. 

 

Naslov za dostavo kompleta: 

___________________________________________________________________________ 

 

Podpis staršev: _______________________________ 

 

Naročilnico odrežite in jo oddajte razredničarki  ali šol. knjižničarki do 18. 6. 2022 


