
 

Srednja trgovska šola Ljubljana, MŠ 5086647000 
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Srednja trgovska šola Ljubljana 
Poljanska cesta 28a 
1000  LJUBLJANA 
 

                                        OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV  
                                                                                šolsko leto 2021/2022 
 

Srednja trgovska šola Ljubljana bo dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu obiskovali četrti letnik programa 
ARANŽERSKI TEHNIK, omogočila izposojo kompleta učbenikov za pripravo na poklicno maturo. 

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov. 

Dijaki si naročilnice natisnejo sami in jih izpolnjene oddajo do 24. 6. 2021 v knjižnico, učbenike iz učbeniškega 
sklada pa dobijo na začetku šolskega leta prav tako v knjižnici. 

Za izposojo učbenikov se zaračuna izposojevalnina, ki znaša 1/3 maloprodajne cene novih učbenikov. Predvideni 
znesek je 20 EUR in se plača preko položnice (ki jo boste prejeli po elektronski ali klasični pošti) do 10. 
septembra 2021. 

Pogoj za izposojo kompleta je potrdilo o plačilu izposojevalnine in osebni dokument s sliko dijaka. 

Dijaki morajo vrniti učbenike do konca šolskega leta, to je do 31. 8. 2022. 

Če dijak učbenik poškoduje ali uniči oziroma ga ne vrne do navedenega roka, zanj po položnici plača odškodnino 
v višini sorazmernega deleža nabavne cene učbenika. Dokazilo o plačilu predloži v knjižnico.  

 

Skrbnik učbeniškega sklada:                                                                                                      Ravnateljica: 
Peter Štampar                                                                                                                              Elizabeta Hernaus Berlec 
                                                                                                            

 

------------------------------------------------------------------ ODREŽITE ------------------------------------------------------------------ 
 
Srednja trgovska šola Ljubljana 
Poljanska cesta 28 a 
1000 Ljubljana 
 
Naročilo kompleta učbenikov za 4. letnik programa ARANŽERSKI TEHNIK za šol. leto 2021/2022. 

 
Ime in priimek dijaka (z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI): 

__________________________________________________ 

Razred: __________ 

 
Seznanjeni smo in se strinjamo s pogoji naročila in izposoje. Nepreklicno naročamo izposojo izbranih učbenikov 
za svojega otroka. 
 

Podpis staršev: ___________________________ 

Datum: ________________ 
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SEZNAM UČBENIKOV 

Program: ARANŽERSKI TEHNIK 

Letnik:     ČETRTI 

PREDMET UČBENIK NABAVNA  
CENA 

CENA V 
SKLADU 

SLO Furlan Brec, M. et al.: 
Slovenščina na poklicni maturi. 
Zbirka nalog (DIC) 

11,00 EUR 3,60 EUR 

MAT Mursa, M.: Zbirka nalog iz 
matematike z rešitvami za 
srednje strokovne šole. 
Priprava na poklicno maturo 
(DIDAKTA) 

7,99 EUR 2,60 EUR 

ARO Šuštaršič, N. et al.: Likovna 
teorija. Učbenik (DEBORA) 

30,86 10,28 EUR 

ANG Andrin,  A.: Angleščina na 
poklicni maturi. Zbirka nalog 
(DIC) 

11,00 EUR 3,60 EUR 

                                                                               Izposojevalnina skupaj:   20 EUR 

 

 
 
 

 

 


