
 OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA 
ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

 šolsko leto 2018/19 

pripravila skrbnica učbeniškega sklada Urša Simjanovski 

 

 
Program: KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK - PTI  4.ČD 
PREDMET AVTOR, NASLOV, ZALOŽBA 
slovenski jezik Kvas: MLADA OBZORJA 4, DZS 
 Gomboc: BESEDE 4, DZS 
matematika Škrlec: MATEMATIKA 1, zbirka nalog, DZS 
 Škrlec: MATEMATIKA 2, zbirka nalog, DZS 
biologija Campbell. BIOLOGIJA 1, MOHORJEVA ZALOŽBA 
fizika MEHANIKA IN TOPLOTA, FIZIKA za 1. in 2. letnik SŠ, MODRIJAN 
kemija Šket: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA, DZS 
 
 
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu, (2018/2019), obiskovali 4. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo 
učbeniški komplet za 4. 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.  
 

Cena kompleta: 30,72 € (2 x 15,36 €)  
 
 
Dijaki morajo sami kupiti naslednje učbenike in delovne zvezke: 
PREDMET AVTOR, NASLOV, ZALOŽBA 
slovenski jezik Gomboc: BESEDE 4, DZS – delovni zvezek 
angleški jezik PRIME TIME 2, Student's book, Express publishing 

(uporabljali ga boste 2 leti) 
Evans: CAREER PATH: AGRICULTURE, Students book, Express Publishing 
(uporabljali ga boste 2 leti) 

geografija ŠOLSKA KARTA SLOVENIJE, namizni zemljevid 
 
--------------------------------------------------------------------------------- odreži ----------------------------------------------------------------------------------------  

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO                Obrazec za šolo  

Program: KMETIJSKO PODJETNIŠKI  TEHNIK - PTI 
 

Priimek in ime dijakinje/dijaka: _________________________________________________________________________________ 
Letnik, razred: 4. ČD   
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola.  
 

Cena kompleta: 30,72 € (2 x 15,36 €)  
 
Podpis staršev: ____________________________________________________________ 
 
 
Prosimo, da  izpolnjene naročilnice prinesete v knjižnico, razredniku, tajništvo ali pošljete po pošti s pripisom za 
»učbeniški sklad« najkasneje do 18. 05. 2018. 
 
 

 


