
 Strokovni izobraževalni center Ljubljana - Izdelovalec oblačil SPI 
2. letnik 

POMEMBNO! TA LIST ODDAJTE V ŠOLI 

 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 
 
 
Strokovni izobraževalni center Ljubljana omogoča dijakom, da si v prihodnjem šolskem letu 2019/2020 iz 
učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je plačilo izposojevalnine, 
ki znaša največ tretjino maloprodajne cene učbenikov v kompletu. V primeru spremembe cen učbenikov s strani 
založb si šola pridržuje pravico do spremembe izposojevalnine. 
 
 
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili oz. bi ga 
želeli odkupiti, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati odškodnino. 
 
 
Dijaki, ki učbenikov v učbeniškem skladu ne bodo naročili, le-te kupijo sami. 
 
 

predmet oznaka Seznam učbenikov cena izposoj. 

SLO 12/015 M. Gomboc: BESEDE 2, učbenik za slovenščino, prenovljena izdaja 
2013, založba DZS, EAN: 9789610202585 

16,90 4,23 

SLO 12/021 J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 2, učbenik za slovenščino, 
založba DZS, EAN: 9788634140613 

10,95 2,74 

MAT 12/25 M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 2. 
zvezek,  zbirka nalog za matematiko, založba DZS, EAN: 
9789610200604 

17,00 4,25 

ZGO 11/48 J. Globočnik, F. Novak, M. Globočnik: DRUŽBOSLOVJE, 
Zgodovina, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634124521 

15,00 3,75 

NAR 11/331 A. Šorgo et al.: NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE, učbenik, 
založba DZS, EAN: 9789610206545 

20,80 5,20 

Znesek skupaj: 80,65 € 

Izposojevalnina skupaj: 20,17 € 
 
Izpolnjeno naročilnico oddate v knjižnico, lahko jo pošljete po elektronski pošti (knjiznica@siclj.si) ali po pošti na 
naslov SIC Ljubljana - knjižnica, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, najkasneje do 24. 6. 2020. 
 
 

 
 
NAROČAM izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. Znesek za izposojo bom poravnal po prejemu 
položnice v mesecu oktobru 2020. 
 
 
Ime in priimek dijaka/dijakinje: __________________________, 
 
2. letnik programa Izdelovalec oblačil SPI, oddelek______. 
 
 
Podpis dijaka/dijakinje:                   Podpis staršev: 
 
_______________________               ________________________ 
 
 
Prevzel učbenike, datum ________________, podpis ________________ 
 
Vrnil učbenike, datum ________________, podpis ___________________ 


