
 OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA 
ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

 šolsko leto 2019/20 

pripravila skrbnica učbeniškega sklada Urša Simjanovski 

 

 
Program: CVETLIČAR  1. E 
PREDMET AVTOR, NASLOV, ZALOŽBA 
slovenski jezik Kvas: MLADA OBZORJA 1, DZS 
 Gomboc: BESEDE1, DZS 
matematika ALFA: REALNA ŠTEVILA, ATAJA 
naravoslovje NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE, DZS  
 
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu, 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 po položnicah, ki vam jih bo poslala šola. 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 z 10. 
členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino.  
 
Z osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov 86/04 (ZVOP-1) in uredbo o varstvu podatkov (EU) 
2016/679 (splošna uredba). 
 

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 28. 06. 2019. 

Cena kompleta: 16,00 €  

 
Dijaki morajo sami kupiti naslednje učbenike in delovne zvezke: 
PREDMET AVTOR, NASLOV, ZALOŽBA 
slovenski jezik Gomboc: BESEDE 1, DZS – delovni zvezek 
angleški jezik Čolić: SURVIVE, Tangram -  učbenik za angleški jezik za poklicno izobraževanje 

(uporabljali ga boste 3 leta) 
priprava in izdelava aranžmajev ŠEGULA: OSNOVE FLORISTIKE 1. in 2. del 

(uporabljali ju boste 3 leta) 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- odreži ----------------------------------------------------------------------------------------  

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO                Obrazec za šolo  

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

Cena kompleta: 16,00 €  
 
Podpis staršev: ____________________________________________________________ 
 
 
 
Prosimo, da nam  izpolnjene naročilnice prinesete ob vpisu. 
 
 

 


