
UČBENIK CENA

J. Jožef Beg, J. Debeljak   (DZS)

BERILO, učbenik za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega izob. 12,90

T. Uran, A. Kuzman     (DZS)                                                                              
MATEMATIKA za nižje pokl. izob., učbenik za 1. in 2. letnik NPI 30,50

A. Grošelj  (LZ)

TEHNOLOGIJA,  učbenik za nižje poklicno izobraževanje 17,16

Komplet se poravna v enem obroku: 12,11 EUR 60,56

LESARSKA ŠOLA MARIBOR

Srednja lesarska in gozdarska šola

Lesarska ul. 2

2000 Maribor

Tel.: 02/421-66-65

    Naročilnica kompleta učbenikov za 1. letnik OBDELOVALEC LESA v šol. letu 2022/23

Priimek in ime dijaka __________________________________________

Podpisani(a) _______________________________________ oče / mati / skrbnik (ustrezno obkrožite) za

svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov za 1. letnik. Prispevek za izposojo bom poravnal(a) s

položnico, ki jo bo dijak(inja) prejel(a) ob vpisu v šolo. Izposojevalnina se poravna v enem obroku in sicer do

15. 7. 2022. Dijak naj poravnano položnico prinese s seboj na vpogled ob prevzemu učbenikov. Dijak(inja)

prejete učbenike nepoškodovane vrne najkasneje do zaključka pouka. V kolikor učbenik poškoduje ali izgubi,

poravna preostali del kupnine učbenika.

Datum:__________________                                 Podpis:______________________                                                                                                      

Izpolnjene prijave oddajte takoj ob vpisu, po pošti ali osebno do 30. 6. 2022 v knjižnici.               

----------------------------------------------  ODREŽITE --------------------------------------------------------

OBRABNINA

2,58

6,10

                                                                                                           Potrdil ravnatelj, 10. 5. 2022

________________________________

12,11

Dijaki bodo prejeli učbenike v prvem tednu pouka, septembra 2022. Učbenike prejmejo le ob

predložitvi potrdila o plačilu celotnega zneska.

3,43
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le ob predložitvi potrdila o plačilu celotnega zneska.

Dijaki bodo prejeli učbenike v prvem tednu pouka, septembra 2022. Učbenike prejmejo

                                                                                                      Potrdil ravnatelj,   10. 5. 2022

LESARSKA ŠOLA MARIBOR

Srednja lesarska in gozdarska šola

Lesarska ul. 2

2000 Maribor

Tel.: 02/421-66-65

    Naročilnica kompleta učbenikov za 2. letnik OBDELOVALEC LESA v šol. letu 2022/23

Priimek in ime dijaka __________________________________________

Podpisani(a) _______________________________________ oče / mati / skrbnik (ustrezno obkrožite) za

svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov za 2. letnik. Prispevek za izposojo bom poravnal(a) s

položnico, ki jo bo dijak(inja) prejel(a) ob vpisu v šolo. Izposojevalnina se poravna v enem obroku in sicer do

15. 7. 2022. Dijak naj poravnano položnico prinese s seboj na vpogled ob prevzemu učbenikov. Dijak(inja)

prejete učbenike nepoškodovane vrne najkasneje do zaključka pouka. V kolikor učbenik poškoduje ali izgubi,

poravna preostali del kupnine učbenika.

Datum:__________________                                 Podpis:______________________                                                                                                      

Izpolnjene prijave oddajte takoj ob vpisu, po pošti ali osebno do 30. 6. 2022v knjižnici.               

----------------------------------------------  ODREŽITE --------------------------------------------------------

OBRABNINA

2,58

3,43

12,11

6,10


