
IZPOSOJA UČBENIKOV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 

OBVESTILO DIJAKOM IN NJIHOVIM STARŠEM 

 

 

Šola omogoča dijakom izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Komplete učbenikov 
izbere šola, seznam je na hrbtni strani tega obvestila, objavljen je tudi na spletni strani šole. 
Dijaki si lahko izposodijo le celotni komplet učbenikov, ki ga junija (ob koncu pouka) vrnejo.  

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ tretjino nabavne cene. 
Izposojevalnina se plača do 1. 9. 2022 po položnici, ki je priložena temu dopisu.    

Učbenike si bodo lahko dijaki izposodili v šolski knjižnici v prvem oz. drugem tednu 
septembra, in sicer bo izposoja zaradi velikega števila dijakov potekala po za vsak oddelek 
posebej določenem urniku izposoje, ki ga bodo učenci dobili prvi šolski dan pri razrednikih, in 
sicer 1. 9. 2022. Če si morda kdo ne bo mogel izposoditi učbenikov v zanj predvidenem 
terminu, si jih bo lahko izposodil šele v drugi polovici septembra (izjeme ne bodo 
mogoče). 

Pri prevzemu učbenikov morajo dijaki pokazati potrdilo o plačilu izposojevalnine 
(plačano položnico ali bančni izpisek, na katerem mora biti jasno razvidno naslednje: ime in 
priimek učenca, za katerega se plačuje, kaj se plačuje – izposojevalnina za učbenike, kdo 
je prejemnik plačila – Srednja elektro-računalniška šola Maribor).  

BREZ POPOLNEGA DOKAZILA O PLAČILU UČBENIKOV NE BO MOGOČE DOBITI, kajti 
knjižnica nima vpogleda v plačila dijakov, ta vpogled ima le računovodstvo šole. Ker pa 
želimo, tako starši kot knjižničarka in učitelji, da bi vsi naši dijaki pravočasno dobili vso učno 
gradivo, vas prosimo za sodelovanje in razumevanje. 

V skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov šola zaračuna odškodnino 
za učbenik, ki ga učenec poškoduje, uniči ali želi obdržati. Višina odškodnine se določi na 
podlagi nabavne cene in starosti učbenika. 

V učbeniške komplete niso vključeni delovni zvezki in učbeniki za tuji jezik.   

Seznam gradiva, ki ga učenci oz. starši kupijo sami, je za novince priložen k seznamu 
učbeniškega kompleta na hrbtni strani tega dopisa. 

Na spletni strani šole (www.sers.si, Šola, Učbeniški sklad) je objavljena tudi povezava do 
elektronskega naročila gradiva, ki ga kupite sami. Gradivo lahko sami kupite tudi kjerkoli 
drugje. 

 

Kontakt za dodatne informacije: Anastazija Brkljačič, anastazija.brkljacic@sers.si, 02/234 19 
34. 

 

Knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada: Anastazija Brkljačič, mag. prof. 



 
KOMPLET UČBENIKOV za šol. l. 2022/2023 
 
PROGRAM: ELEKTROTEHNIK - PTI  
LETNIK: 1. 
 

1. J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 4, učbenik za prvo leto 
poklicno- tehniškega izobraževanja, DZS 

 
2. M. Gomboc: BESEDE 4, učbenik za slovenski jezik za prvo leto PTI, DZS 

 
 
 

Izposojevalnina: 3,01 € 
 
 
 

Učenec potrebuje še: 
 

M. Gomboc: BESEDE 4, delovni zvezek za slovenski jezik za prvo leto PTI, 

DZS On Screen B2, učbenik za angleščino, Express Publishing (samo 

učbenik) Interno gradivo za MATEMATIKO (dobijo v šoli) 
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