
 

 
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 
Srednja tehniška in strokovna šola 
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana 

 
NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA 

V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 
 

Program: 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. 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 odškodnino. 
 

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 in vse poravnane obveznosti iz učbeniškega sklada, v nasprotnem primeru 
si ne bo mogoče izposoditi učbenikov za naslednje šolsko leto. 
 

VSE PREOSTALE DELOVNE ZVEZKE IN UČBENIKE, KI NISO V UČBENIŠKEM 
SKLADU LAHKO NAROČITE PREKO SPLETNEGA NASLOVA PODJETJA 
KOPIJA-NOVA d. o. o., KI BO OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI ŠOLE. 
 

PODPISANO NAROČILNICO VRNITE V KNJIŽNICO, KO BOSTE VRNILI 
UČBENIKE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020. Natančen datum vračanja gradiva, boste 
prejeli po mailu, objavljen pa bo tudi na spletni strani šole. 
 

        Skrbnica učbeniškega sklada: 
                 Maja Zorič Bolfek 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 
Srednja tehniška in strokovna šola 
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana 
 

Učbeniški sklad 
 
Priimek in ime dijaka/-inje: ___________________________________________________________ 
 
Razred (v šol. l. 2020/2021): ________________ 
 
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola. 
Izposojevalnino bom poravnal s plačilom računa, najkasneje do 21. 8. 2020. 
 
Datum:                                                                                                Podpis staršev: 
 
                                                                                               _________________________ 
 



 

 

KOMPLET UČBENIKOV 
  

program   TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 

letnik  ČETRTI 

 
Izposojevalnina za komplet znaša  13 EUR. 
          
 

PREDMET UČBENIK 
NABAVNA 

CENA 
CENA V 
SKLADU 

 Slovenščina na poklicni maturi : zbirka 
maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014. 
Ljubljana : Državni izpitni center. 

11,00 EUR 0 EUR 

MATEMATIKA ALFA. Polinomi in racionalne funkcije. 
Zbirka nalog. Ljubljana : Ataja. 

12,90 EUR 4 EUR 

ALFA. Kombinatorika, verjetnostni račun. 
Zbirka nalog. Ljubljana : Ataja. 

14,90 EUR 4 EUR 

ALFA. Zaporedja, diferencialni račun. 
Zbirka nalog. Ljubljana : Ataja. 

16,90 EUR 5 EUR 

ŠPAROVEC, J., et al. Od ključavnice do 
integrala : matematika za 4. 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 

PSIHOLOGIJA KOMPARE, A., et al. Psihologija : spoznanja 
in dileme, učbenik za predmet psihologija 2.-4. 
letnik ... Ljubljana : DZS 

16,80 EUR 0 EUR 

SKUPAJ  93,90 EUR 13 EUR 
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