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Ekonomski tehnik 
 

 

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper bo za vse dijake, ki bodo v šolskem letu 2022/23 

obiskovali četrti letnik programa ekonomski tehnik, poskrbela za v naročilnici naštete 

učbenike, ki jih bodo dijaki prejeli na šoli. 

 

Učbenike bo šola dijakom izposodila, zato starši zanje plačajo le znesek izposojevalnine, ki 

znaša eno tretjino maloprodajne cene novih učbenikov.  

 

Skupen znesek izposojevalnine za plačilo učbenikov znaša 19,97 € (za eno šolsko leto). 

Znesek izposojevalnine boste poravnali s plačilnim nalogom, ki vam ga bomo poslali. Rok 

plačila je do 19. 8. 2022. Dijaki dobijo učbenike v šolski knjižnici prvi teden v septembru. 

 

Ob izteku šolskega leta morajo dijaki vse izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik 

poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 

12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, plačati odškodnino. 

Če želijo dijaki učbenike obdržati, morajo starši zanje plačati celotno vrednost nakupa 

učbenikov oziroma ceno, ki jo v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov določi 

šola.  

 

Učbeniki v učbeniškem skladu so: slovenščina - L. Golc: Odkrivajmo življenje besed 4, 

matematika - M. Škrlec: Matematika 3, Zbirka nalog za srednje strokovne šole, M. Škrlec: 

Matematika 4, Zbirka nalog za srednje strokovne šole 
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NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV V 4. LETNIKU 

EKONOMSKI TEHNIK 

 

 

 

Z X OZNAČITE PRED UČBENIKI,  KI SI JIH ŽELITE IZPOSODITI: 

 

                                                                                                                                    Cena           1/3 cene 

 

1.  SLOVENŠČINA          

L. GOLC: ODKRIVAJMO ŽIVLJENJE BESED 4                                                        22,90  7,63        

 

2.  MATEMATIKA         

M. ŠKRLEC: MATEMATIKA 3, zbirka nalog za sred. strok. šole                        18,50  6,17 

M. ŠKRLEC: MATEMATIKA 4, zbirka nalog za sred. strok. šole                        18,50               6,17 

_________________________________________________________________________________ 

Skupaj:            59,90              19,97  
 
 
 
 
 
Prosimo, izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI črkami. 
 
 
IME IN PRIIMEK DIJAKA:_______________________________________________________________ 
 
NASLOV:_________________________________________ POŠTA: ___________________________ 
 
POŠTNA ŠTEVILKA:______________________________ RAZRED (šol. leto 22/23):  _______________ 
 
TELEFONSKA ŠTEVILKA dijaka:__________________________ staršev:_________________________ 
 
 E-NASLOV dijaka:___________________________ staršev:__________________________________     
 
DATUM:_________________________  PODPIS STARŠEV:___________________________________
    
   
 

 

 
 


