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IZPOSOJA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA ŠOL. LETO 2020/21 

Osnovna šola Gornja Radgona omogoča učencem, da si tudi v prihodnjem šolskem letu 

2020/21 izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada.  

Izposojevalnino sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V zadnjih 

letih je financirano 100-odstotno.  

Pogoji za izposojo:  

1. V učbeniškem skladu si učenci od 1. do 9. razreda matične in PŠ dr. Janka Šlebingerja 

(NIS) izposodijo komplete učbenikov. Posameznega učbenika si ni mogoče izposoditi.  

2. Delovne zvezke za 1. – 3. razred financira MIZŠ in jih prejmete iz učbeniškega sklada, 

delovni zvezki in druga gradiva za 4. – 9. razred v učbeniškem skladu niso zajeti, zato 

jih je potrebno kupiti.  

3. Učenci ob izteku šolskega leta vrnejo šoli nepoškodovane učbenike. Uporabnik 

(učenec/-ka) je dolžan plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik ali 

ga ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenike, 

ki je bil izposojen (Pravilnik o upravljanju učbeniškega sklada, 12. člen, točka 2 in 3). 

 

Zaradi nastale situacije in izrednih razmer, v katerih se nahajamo, boste v nadaljevanju 

izpolnili kratki spletni vprašalnik kot naročilnico, s katerim bomo pridobili vaše soglasje k 

naročilu gradiv iz učbeniškega sklada.  

Spletni vprašalnik oz. naročilnico izpolnite vsi starši, tudi tisti, ki za svojega otroka ne boste 

naročili učbenikov iz učbeniškega sklada. 

Vljudno vas prosimo, da izpolnite spletni vprašalnik o izposoji učbenikov v šol. letu 2020/21, 

ki se nahaja na povezavi (klik). Prosimo vas, da to storite najkasneje do vključno nedelje,     

19. aprila 2020, saj nam s tem omogočite nadaljevanje postopkov za pravočasno načrtovanje 

novega šolskega leta. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 

Spoštovani starši oz. zakoniti zastopniki otroka. 

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o osnovni šoli in Pravilnikom o 

zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, prosimo, da izpolnite 

naslednje naročilnico tako, da dopolnite manjkajoče osebne podatke. 

Zahtevane osebne podatke: podatki o učencu - ime in priimek, razred in oddelek, šolsko leto, zbiramo z 

namenom pravice do izposoje brezplačnih učbenikov in ostalih gradiv. 

Podatki se hranijo do konca šolskega leta, za katero se sklepa naročilo. 

Soglasje velja do konca šolskega leta oz. do preklica staršev oz. zakonitega zastopnika. 

Starši oz. zakoniti zastopniki imajo pravico, da zahtevajo popravek ali izbris podatkov oz. omejitev obdelave 

le-teh, imajo pravico, do preklica obdelave osebnih podatkov in pravico do pritožbe pri nadzornem organu. 

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca so navedeni v glavi oz. začetku tega dokumenta. Skrbnica 

evidence učbeniškega sklada je knjižničarka Jana Merica. 

 

https://www.1ka.si/a/272869
https://www.1ka.si/a/272869

