Srednia trgOVSka 6ola Ljubliana
PttanSka cesta 28 a,1000巧 ubttana

OBVESTILO STARSEM IN NAROCILNICA ZA IZPOSOJO UCBENIKOV V SOLSKEM LETU
2018/2019
Srednja trgovska Sola Ljubljana bo dijakom, ki bodo v prihodnjem Solskem letu obiskovali drugi letnik
programa Ekonomski tehnik PTI, omogodila izposojo kompleta udbenikov zapipravo na poklicno
maturo.

Dijaki si lahko izposodijo le celoten komplet uibenikov.
Dijaki si narodilnice natisnejo sami in jih izpolnjene oddajo do 24.6. 2018 v knjiZnico, udbenike iz

udbeni5kega sklada pa dobijo nazadetku Solskega leta prav tako v knjiznici.

Za izposojo udbenikov se zaraduna izposojevalnina, ki znala ll3 maloprodajne cene novih udbenikov.
Predvideni znesek je 9,80 EUR in se plada preko poloZnice (ki jo boste prejeli po elektronski ali
klasidni po5ti) do 8. septembra 2018.

Pogoj zaizposojo kompleta je potrdilo o pladilu izposojevalnine in osebni dokument s sliko dijaka.
Dijaki morajo vrniti udbenike do konca Solskega leta, to je do 3r. 8. 2019,

ie dijak udbenik poSkoduje ali unidi ozirom a ga nevrne do navedenega roka, zarypo poloZnici plada
od5kodnino v vi5ini sorazmernega deleLa nabavne cene udbenika. Dokazilo o pta8iiu predloZi v

knjiZnico.
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Vodja udbeniSkega sklada:
Majda PapeL
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Ravnateljica:
Elizabeta Hernaus Berlec
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Srednjo trgovsko Solo Ljubljono
Poljanska cesta 28 a, 1000 Ljubljana

Narodilo komp leta udbenikov za 2. letnik
za 5ol.

pro grama

EKoNoM SKI TEHNIK
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Ime in priimek dijaka (z VELIKIMI TISKANIMI

iRfaUg:

Razred:
Seznanjeni smo in se strinjamo s pogoji narodila in izposoj e. Nepreklicno narodamo izposoj o izbr anih
udbenikov za svojega otroka.

Podpis star5ev:

Datum:

SEZNAM UCBENIKOV
Program:EKONOMISKI TEHNIK PTI
Letnik: DRUGI
PREDNIIET

UCBENIK

NABAVNA
CENA

CENA V
SKLADU

SLO

Furlan Brec, M et al.:
Sloven5iina na

11,00 EUR

3,60EUR

ⅣIAT

ANG

poklicni maturi.
Zbirka nalos
2,60 EUR
7,99 EUR
Mursa, M.: Zbirka
nalog iz matematike
z re5itvami za
srednje strokovne
Sole. Priprava na
noklicno maturo
3,60 EUR
11,00 EUR
Andrin, A.:
AngleSiina na
poklicni maturi
Izposojevalnina skupaj: 9,80 EUR

