
 

UČBENIŠKI SKLAD OŠ III MURSKA SOBOTA 

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE V Š. L. 2020/2021 

UČBENIŠKI SKLAD 

Učbeniški sklad je za osnovne šole po zakonu obvezen. Njegovo delovanje 

neposredno usmerja in nadzira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 

šport. 

Tako bo šola tudi v šolskem letu 202020/2021 iz tega sklada izposodila 

komplete učbenikov za vse učence, ki to želijo. Izposoja učbenikov je za 

učenke in učence od 1. – 9. razreda brezplačna, sredstva, ki bi jih sicer šole 

prejele iz naslova izposojevalnine, bo šolam povrnilo Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. 

Ob izteku šolskega leta morajo učenke in učenci vse izposojene učbenike 

vrniti šoli. Med šolskim letom morajo zanje lepo skrbeti. Že prvi dan jih morajo 

oviti, vanje ne smejo pisati, nanje morajo paziti in z njimi lepo ravnati. Če 

učenec učbenik poškoduje, uniči, izgubi ali zadrži, se mu ob koncu šolskega 

leta zaračuna odškodnina v skladu z 12. členom  Pravilnika o upravljanju 

učbeniških skladov (Uradni list RS št.12/2020)  

V sistem izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada so pri nas vključeni skoraj 

vsi učenci. Če pa bi Vaš otrok želel, da mu učbenik ostane, ga lahko kupite tudi 

sami. Priporočamo Vam, da si učbenike v knjigarni, ki si jo boste izbrali za 

nakup, predhodno naročite.  

Učenci dobijo učbenike iz sklada za novo šolsko leto v šolski knjižnici prvi 

delovni teden v septembru. 

 

DELOVNI ZVEZKI IN SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZKI 

Delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ne 

uvrščamo v učbeniški sklad! 

Izbrane delovne zvezke in ostala učna gradiva za pouk kupite starši sami v 

izbrani knjigarni, lahko pa jih naročite tudi preko spleta. V spletni iskalnik 

izbrane založbe vpišete ime naše šole in nato izberete razred.  

Naročilnic v tiskani obliki letos ni (na ta način prispevamo tudi k čistejši naravi).    



Delovne zvezke v izbrani knjigarni pravočasno naročite!  

 

POZOR!!! 

Vsi učenci 1., 2. in 3. razredov dobijo v šolskem letu 2020/2021 komplet učnih 

gradiv BREZPLAČNO v šoli prve dni pouka. 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

(zvezki, pisala, ravnila, športna oprema…) 

Šolske potrebščine kupijo starši. 

Na podlagi povpraševanja smo sezname delovnih zvezkov, potrebščin in tudi 

učbenikov za š. l. 2020/2021 poslali knjigarnam v Murski Soboti: 

DZS (Plese 1, BTC) 
MLADINSKA KNJIGA (Maksimus) 
BAGS & MORE (BTC) 
KLEKLOVA KNJIGARNA (Gregorčičeva ul.)  in  
KOPIJI NOVI (splet) 
 

Povezave na spletne strani založb (za naročila preko spleta): 

DZS:  https://www.dzs.si 
Mladinska knjiga: www.emka.si 
Kopija nova:  https://www.kopija-nova.si/os?pmr=vd&pmid=m36ldxp6qw5w  
 

Lahko pa seveda vse potrebne stvari za novo šolsko leto na podlagi objavljenih 
seznamov kupite tudi kjerkoli drugje. 

Skrbnica učbeniškega sklada 
Zlatka Horvat, šolska knjižničarka 

                                                                        Tel.: 02 522 3462 
 
 

SEZNAMI delovnih zvezkov, potrebščin in učbenikov v š.l. 2020/2021  
1. - 9. razred 
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