OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 8. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 9. razred.
V kompletu učbenikov za 9. razred je vseh 8 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 8. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 9. razred.
V kompletu učbenikov za 9. razred je vseh 8 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/20
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 7. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 8. razred.
V kompletu učbenikov za 8. razred je vseh 7 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21, učbenik za angleščino kupite sami.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.
Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/20
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 7. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 8. razred.
V kompletu učbenikov za 8. razred je vseh 7 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21, učbenik za angleščino kupite sami.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 6. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 7. razred.
V kompletu učbenikov za 7. razred je vseh 5 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21, učbenik za angleščino kupite sami.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.
Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 6. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 7. razred.
V kompletu učbenikov za 7. razred je vseh 5 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21, učbenik za angleščino kupite sami.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 5. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 6. razred.
V kompletu učbenikov za 6. razred je vseh 6 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.
Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 5. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 6. razred.
V kompletu učbenikov za 6. razred je vseh 6 učbenikov, navedenih v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto zadnji teden v avgustu. Natančni datum bo
objavljen na šolski spletni strani.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.
Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE, KISOVEC
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 4. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 5. razred.
V kompletu učbenikov za 5. razred so 4 učbeniki, navedeni v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2019/20.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE, KISOVEC
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 4. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 5. razred.
V kompletu učbenikov za 5. razred so 4 učbeniki, navedeni v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2019/20.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE, KISOVEC, ŠENTLAMBERT
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 3. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 4. razred.
V kompletu učbenikov za 4. razred sta 2 učbenika, navedena v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenika vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE, KISOVEC, ŠENTLAMBERT
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 3. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 4. razred.
V kompletu učbenikov za 4. razred sta 2 učbenika, navedena v seznamu učbenikov in šolskih
pripomočkov za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenika vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE, KISOVEC, ŠENTLAMBERT
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 2. _____,
katerega razrednik je bil/a_______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 3. razred.
V kompletu učbenikov za 3. razred je 1 učbenik, naveden v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE, KISOVEC, ŠENTLAMBERT
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 2. _____,
katerega razrednik je bil/a_______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 3. razred.
V kompletu učbenikov za 3. razred je 1 učbenik, naveden v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 1. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 2. razred.
V kompletu učbenikov za 2. razred je 1 učbenik, naveden v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA ZAGORJE
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 1. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 2. razred.
V kompletu učbenikov za 2. razred je 1 učbenik, naveden v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, KISOVEC, ŠENTLAMBERT
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 1. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 2. razred.
V kompletu učbenikov za 2. razred so 3 učbeniki, navedeni v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA, KISOVEC, ŠENTLAMBERT
Šolska ulica 1, ZAGORJE OB SAVI

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV – šolsko leto 2020/21
Želim, da si _________________________________(priimek in ime učenca/učenke) iz 1. _____,
katerega razrednik je bil/a _______________________________________, izposodi komplet
učbenikov za 2. razred.
V kompletu učbenikov za 2. razred so 3 učbeniki, navedeni v seznamu učbenikov in šolskih pripomočkov
za šolsko leto 2020/21.
Ob izteku šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne
boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških
skladih, plačati odškodnino.
Učenci dobijo učbenike za naslednje šolsko leto prve dni septembra.
Naročilnico oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 6. 2020.

Datum: ……………………….

Podpis staršev:……………………………………………………………………………

