
OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV  
ZA 4. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 4. letnik, da si iz 
učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 4. letnik programa gimnazija – športni 
oddelek.  
 
Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola in je priloga k temu obvestilu. 
Dijaki si lahko za posamezen letnik  izposodijo le celoten komplet učbenikov.  
 
Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek 
izposojevalnine učbeniškega kompleta je odvisen od izbora šole in znaša največ tretjino nabavne 
cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Izposojevalnina mora biti plačana ob prijavi (primer 
izpolnjene položnice je v prilogi). Ob naročilu učbenikov morate obvezno s seboj prinesti 
potrdilo o poravnani izposojevalnini. Brez potrdila o plačilu učbenikov ne morete 
naročiti in kasneje prevzeti. 
 
Komplet učbenikov boste lahko prevzeli v šolski knjižnici prvi teden pouka. 
 
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali 
ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj v skladu s 1. točko 12. člena Pravilnika 
o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino.  
 
Če do 24. 6. 2021 ne dostavite izpolnjene prijavnice za učbeniški sklad in potrdila o plačani 
izposojevalnini učbeniškega sklada, vam šola ne more pravočasno zagotoviti kompleta 
učbenikov. 
 
Če želite uveljavljati subvencijo za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, morate vlogo 
z obrazložitvijo in dokazilom priložiti ob prijavnici za učbeniški sklad.  
 

 
 
------------------------------------------------ o d r e ž i ---------------------------------------------------  
 

PRIJAVNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD 
 
SREDNJA ŠOLA / PROGRAM:      GIMNAZIJA – športni oddelek 
Priimek in ime dijakinje-dijaka: __________________________________________________________________  
 

Letnik, v katerega se vpisuje:   4. letnik 
 
Naročam (izbrano obkroži):   KOMPLET Z NEMŠČINO   /  KOMPLET S FRANCOŠČINO      
   
        
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. 
 
Naročam tudi učbenik za maturitetni izbirni predmet   
 
 
 
 
Podpis staršev:  
 
____________________________ 



 

Primer izpolnjene položnice za plačilo izposojevalnine za učbeniški sklad: 
 

 
 

Znesek izposojevalnine za 4. letnik programa gimnazija – športni oddelek znaša  

6,00 € za osnovni komplet z nemščino oziroma 5,00 € za osnovni komplet s 
francoščino. 
 
K osnovnem kompletu lahko naročite tudi učbenike za izbirne maturitetne predmete; znesek 
izposojevalnine izračunate tako, da k izposojevalnini osnovnega kompleta prištejete zneske 
izposojevalnin izbranih učbenikov za izbirne predmete. 


