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NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA V 
ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

  
TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

Spoštovani! 
 

Šola omogoča dijakom, 1., 2., 3. in 4. letnika, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški 
komplet. Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola in je priloga k temu obvestilu. 
Možna je samo izposoja celotnega kompleta izbranih učbenikov. Posameznih učbenikov ne 
izposojamo. 

 

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek 
izposojevalnine učbeniškega kompleta znaša eno tretjino cene vseh, v kompletu izbranih 
učbenikov. Poravnali ga boste s plačilom računa, ki vam ga bo poslala šola. 
Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga 
ne boste vrnili boste morali ob koncu šolskega leta zanj poravnati razliko do maloprodajne cene 
učbenika. 
 

Dodatne informacije dobite na spletni strani šole pod zavihkom Knjižnica rubrika Učbeniki 
(http://www.scpet.si), na tel. št. 01/2342- 414, ali e-naslovu maja.zoric@scpet.si. 

 

Učbeniške komplete bodo dijaki dvignili v knjižnici ali učbeniškem skladu (po razporedu) prve 
dni novega šolskega leta. Razpored razdeljevanja učbenikov bo konec meseca avgusta 
objavljen na spletni strani šole. Za prevzem učbeniškega kompleta morate imeti s seboj 
potrdilo o plačilu. 
 
 

        Skrbnica učbeniškega sklada: 
          Maja Zorič Bolfek 

-------------------------------------------------odreži--------------------------------------------------------- 
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 

Srednja tehniška in strokovna šola 

Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana 

Učbeniški sklad 

 

Priimek in ime dijaka/-inje:_____________________________________________________ 

 

Oddelek (v šol. l. 2019/2020)_____________ 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. 
Izposojevalnino bom poravnal s plačilom računa, najkasneje do 23. 8. 2019. 
 

 

Datum:                                                                                                   Podpis staršev: 
                                                                                               __________________________ 

 



 

  KOMPLET UČBENIKOV  

 

 

 
program  TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

 

letnik  DRUGI 

 

 

 

PREDMET UČBENIK NABAVNA CENA CENA V SKLADU 

SLOVENSKI JEZIK BEŠTER, M., et al. Na pragu besedila 2 : učbenik 
za slovenščino – jezik v 2. letniku ...  (Prenovljena 

izdaja). Ljubljana : Rokus. 

18,85 EUR 6,28 EUR 

KENDA, J., et al. Od branja do znanja 2: 

književnost 2 : učbenik za 2. letnik srednjega 
strokovnega izobraževanja. Ljubljana : DZS 

19,10 EUR 6,36 EUR 

MATEMATIKA ALFA. Geometrija v ravnini. Zbirka nalog. 

Ljubljana : Ataja. 
16,90 EUR 5,63 EUR 

ALFA. Potence in koreni, funkcija in njene 

lastnosti. Zbirka nalog. Ljubljana : Ataja.  
16,90 EUR 5,63 EUR 

ALFA. Potenčna in kvadratna funkcija. Zbirka 

nalog. Ljubljana : Ataja. 16,90 EUR 5,63 EUR 

PAVLIČ, G., et al. Od piramid do kaosa : 

matematika za 2. letnik tehniških in drugih 
strokovnih šol. Ljubljana : Modrijan. 

16,40 EUR 0 EUR 

URŠIČ, S. Matematične tabele in formule. 

Ljubljana : DMFA – založništvo. 5,00 EUR 0 EUR 

ZGODOVINA BERZELAK, S. Zgodovina 2 za tehniške in druge 
strokovne šole. Ljubljana : Modrijan 

0 EUR 0 EUR 

FIZIKA MOHORIČ, A. in BABIČ, V. Fizika 1 : učbenik 
za fiziko v 1. letniku gimnazij in srednjih 

strokovnih šol. Ljubljana : Mladinska knjiga. 

21,90 EUR 7,30 EUR 

SKUPAJ 131,95 EUR 36,83 EUR 

 

 

Izposojevalnina za komplet znaša 36,83 EUR.  

 

 

 

 


