
 OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA 
ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

 šolsko leto 2018/19 

pripravila skrbnica učbeniškega sklada Urša Simjanovski 

 

 
Program: HORTIKULTURNI  TEHNIK  1.F 
PREDMET AVTOR, NASLOV, ZALOŽBA 
slovenski jezik ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 1, MK 
matematika Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog, DZS 
fizika interno gradivo - delovni listi (1. polletje)* 

 MEHANIKA IN TOPLOTA, MODRIJAN (2. polletje) 
kemija SMRDU: SNOV IN SPREMEMBE, JUTRO 
biologija LENASI: ČUDOVITE OBLIKE: zgradba in …, ROKUS 
zgodovina KARLOVŠEK: ZGODOVINA ZA SS IN PTI, DZS 
*interno gradivo  - delovni listi dobite na spletni strani: http://www.bc-naklo.si/ 
  knjižnica-založba-geslo (dostopno bo od 1. 9. 2018 pri razredniku ali učitelju fizike) 
 
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2017/2018), obiskovali 1. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo 
učbeniški komplet za 1. letnik.  

Dijaki si lahko izposodijo za posamezen letnik le celoten komplet učbenikov.  
Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek izposojevalnine znaša največ tretjino nabavne cene vseh 
v kompletu izbranih učbenikov. Poravnali ga boste lahko s položnicama, ki vam ju bo poslala šola, in sicer v dveh obrokih. Ob izteku šolskega 
leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali pa ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj v 
skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino.  
 

Vlogo za subvencionirano izposojevalnino učbenikov lahko ob vpisu prevzamete pri pedagoginji ali pa jo dobite na naši spletni 
strani pod zavihkom knjižnica- učbeniški sklad. Vlogo skupaj z dokazili lahko oddate v knjižnici ali pošljete po pošti:                        
BC Naklo,knjižnica, Strahinj 99, 4202 Naklo do 29. 06. 2018. 

Cena kompleta: 29,66 € (2 x 14,83 €)  
 
Dijaki morajo sami kupiti ali natisniti naslednje učbenike in delovne zvezke: 
PREDMET AVTOR, NASLOV, ZALOŽBA 
slovenski jezik BARVE JEZIKA 1, Rokus (samostojni delovni zvezek) 
angleški jezik ON SCREEN B1+, Student's book, Express publishing (uporabljali ga boste 4 leta) 
 ON SCREEN B1+, Workbook & Grammarbook, Express publishing (uporabljali ga 

boste 4 leta) 
osnove vrtnarske tehnologije OSNOVE VRTNARSKE TEHNOLOGIJE, učbenik* 
 OSNOVE VRTNARSKE TEHNOLOGIJE, delovni zvezek* 
*učbenik in delovni zvezek vam pošlje učitelj predmeta po e-pošti prvi teden v mesecu septembru. (natisnete si ga sami) 
 
--------------------------------------------------------------------------------- odreži ----------------------------------------------------------------------------------------  

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO                Obrazec za šolo  

Program: HORTIKULTURNI TEHNIK 
 
Priimek in ime dijakinje/dijaka: _________________________________________________________________________________ 
Letnik, razred: 1. F  
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola.  
 

Cena kompleta: 29,66 € (2 x 14,83 €)  
 
Podpis staršev: ____________________________________________________________ 
 
 
Prosimo, da nam izpolnjene naročilnice prinesete ob vpisu. 

http://www.bc-naklo.si/

