
UČBENIŠKI SKLAD 2021/2022 

 

              OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ  
                          UČBENIŠKEGA  SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
Dijaki Šolskega centra Ptuj Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo si lahko v šolskem letu 2021/2022 izposodijo 
komplete učbenikov  iz učbeniškega sklada, ki ga predpisuje šola. Za naročilo učbenikov izpolnijo naročilnico, ki jim jo 

skupaj s seznamom učbenikov izročijo razredniki. Naročilnice dijakom 1. letnikov razdelijo šolske svetovalne delavke ob 
vpisu. 
 Podpisane naročilnice dijaki vrnejo razrednikom ob prihodu v šolo septembra, le-ti pa jih posredujejo skrbnikom 
učbeniškega sklada. Dijaki  si lahko izposodijo le celoten komplet učbenikov za posamezni letnik. 
 

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 nabavne cene vseh  v  kompletu 
zbranih učbenikov.  Izposojevalnino je potrebno poravnati s posebno položnico, ki jo dijakom razdelijo razredniki 
v začetku novega šolskega leta. Dijaki potrdilo o plačilu izposojevalnine izročijo razredniku ali skrbniku 
učbeniškega sklada, pri katerem prevzamejo učbenike –praviloma v septembru. 

 
Dijaki morajo učbenike vrniti do konca pouka (zaključni letniki do 20. maja, drugi pa najkasneje do 20. junija). 
Dijaki, ki potrebujejo učbenike za popravni, zaključni izpit ali poklicno maturo, si jih po dogovoru s knjižničarko 
lahko izposodijo tudi čez počitnice. Če so ob vrnitvi učbeniki poškodovani ali izgubljeni, je potrebno poravnati 
odškodnino (razlika do nabavne cene novih učbenikov) 
Vse informacije o učbeniškem skladu so objavljene na spletni strani šole, na kateri so zbrani seznami in cene 
kompletov učbenikov ter naročilnice za posamezne programe in smeri vseh letnikov. 
(Pridržujemo si pravico do spremembe izposojevalnine v primeru nabave učbenikov po 20. 6. 2021.)  
 
                                                                                                                                                  mag. Darja Harb, 
                                                                                                                                                   ravnateljica 
 
 
---------------------------------------------------------odrežite--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Šolsko leto 2021/2022   
 
                           NAROČILNICA ZA 1. LETNIK/2. LETNIK/3. LETNIK/4. LETNIK/5. LETNIK (ustrezno obkrožite) 
 
Ime in priimek dijaka/dijakinje (čitljivo) ________________________________________________________ 
 
                                                        Program/smer (ustrezno obkrožite): 
 

   KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK (SSI)   GASTRONOM HOTELIR (SPI) 
 

  OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)  
 
       KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI) 
 
 
Datum: -------------------- 

  CVETLIČAR (SPI)                           ------, ----- 
 
       GOSPODAR NA PODEŽELJU  (SPI)      
 
 
Podpis staršev/skrbnikov:------------------------- 
 

                                                                                                                                                              


