Učbeniški sklad
Navodila za upravljanje učbeniškega sklada na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje
Učbeniški sklad je v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov
ustanovljen zato, da se dijakom zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku, po nižji ceni.
V učbeniški sklad se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.
Učbeniški skladi se vzpostavljajo za vse letnike programa srednje šole. Pri upravljanju
učbeniškega sklada upoštevajte Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov ter druga
zakonska določila (ZOFVI, Zakon o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih, Zakon o
varovanju osebnih podatkov).
Izposojevalnina
Starši oziroma dijaki sami odločijo, ali bodo učbenik kupili ali si ga bodo izposodili na šoli.
Dijaki plačajo za izposojene učbenike izposojevalnino, ki je v skladu s Pravilnikom o
upravljanju učbeniških skladov lahko največ 1/3 nabavne cene učbenika. Šole lahko, po
lastni presoji, za izposojene učbenike zaračunavamo tudi nižje zneske izposojevalnine (v
skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov). Višino na predlog
skrbnika, pisno potrdi ravnatelj.
Dijaki nepreklicno naročajo komplet učbenikov za naslednje šolsko leto. To storijo tako, da
izpolnijo naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki je dostopna na spletni
strani šole in v šolski knjižnici.
Dijaku, ki se do konca septembra (do 30. 9.)v tekočem šolskem letu premisli in se odloči, da
Gimnazije Kočevje ne bo obiskoval, ni potrebno plačati izposojevalnine.
Dijaku, ki se do konca novembra (do 30. 11.) v tekočem šolskem letu premisli in se odloči, da
Gimnazije Kočevje ne bo obiskoval, se določi plačilo izposojevalnine v polovičnem znesku.
Šole ne smejo zaračunavati izposojevalnine za učbenike po tem, ko so z izposojevalnino in
drugimi finančnimi sredstvi pokrile vse stroške glede učbenika (kamor spada tako nabavni
strošek kot tudi drugi sorazmerni stroški povezani z upravljanjem učbeniških skladov). V treh
letih se stroški nakupa učbenikov lahko ne pokrijejo z izposojevalnino, saj moramo
upoštevati spreminjanje števila uporabnikov skladov, dejstvo da socialno šibki učenci ne
plačujejo izposojevalnine, stroške upravljanja sklada, itd.
Znesek izposojevalnine je enak za vse dijake, razen za tiste, ki jih ravnatelj določi s pisnim
sklepom, ker so zaradi socialnega položaja lahko delno ali v celoti oproščeni plačila
izposojevalnine.
Šole so dolžne dijake oziroma njihove starše obvestiti o pravicah in dolžnostih v zvezi z
izposojanjem učbenikov. Če konec leta dijaki vrnejo poškodovan učbenik ali pa ga sploh ne
vrnejo, plačajo zanj odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških
skladov. Dijak se lahko med letom tudi odloči, da bo posamezen učbenik obdržal.
Ostale splošne informacije o učbeniških skladih so dostopne na spl. naslovu:

ucbeniskiskladi.mss@gov.si

