
Seznam učnih gradiv in potrebščin, ki jih je za
šolsko leto 2019/2020 izbrala vaša šola in jih kupite

sami
8340 52 20 - Srednja šola Črnomelj - Oblikovalec kovin-orodjar SPI, 1. letnik (12)

 

Slovenščina EAN
cena
/kos ozn. X

M. Gomboc: BESEDE 1, delovni zvezek za slovenščino-
jezik, prenovljena izdaja 2013, založba DZS

9789610204756 12,50 11/016  

Angleščina kot prvi tuji jezik EAN
cena
/kos ozn. X

Dijaki učbenik uporabljajo vsa 3 leta šolanja.

J. Sydes: TECH TALK, Elementary, Workbook, delovni
zvezek za angleščino, založba MKT

9780194574556 19,90 11/731  

Strokovni predmeti EAN
cena
/kos ozn. X

Žižek: OSNOVE STROJNIŠTVA 1, delovni zvezek,
založba TZS

9788636506264 11,00 15/424  

 
količina cena /kos

akcijska
cena /kos ozn. X

OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti 3 0,37 0,37 171  

Šolske potrebščine po vašem
izboru količina

redna cena
na kos

akcijska
cena /kos ozn. X

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
Kidričeva 18a
8340 Črnomelj
Tel. 07/30 51 667, faks 07/30 51 092
KNJIŽNICA: 30 61 503
  

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ
UČBENIŠKEGA SKLADA
v šolskem letu 2019/2020

 
Šola bo omogočila dijakom, da si iz učbeniškega sklada lahko izposodijo komplet
učbenikov ali posamezne učbenike.

 
Izposojnina znaša eno tretjino maloprodajne cene izbranih učbenikov.
 
Znesek boste poravnali s položnico do 30. 9. 2019.

 
UČBENIŠKI KOMPLET PREVZAMETE ZADNJI TEDEN V AVGUSTU OD 26. 8. 2019
DO 30. 8. 2019 V KNJIŽNICI ŠOLE.

 
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki poškodovani,
uničeni, izgubljeni ali jih boste želeli obdržati, boste morali zanje plačati odškodnino v
skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih. 
 

pr. ozn. Seznam učbenikov cena izposoj.
SLO 11/015 M. Gomboc: BESEDE 1, učbenik za slovenščino, prenovljen, založba

DZS, EAN: 9789610202578
16,90 5,63 €

SLO 11/021 J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 1, učbenik za slovenščino,
založba DZS, EAN: 9788634138832

10,80 0,50 €

MAT 11/25 M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 1.
zvezek, učbenik za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610200598

15,80 5,20 €

TJA1 11/73 V. Hollet: TECH TALK, Elementary, Student's book, učbenik za
angleščino, založba MKT, EAN: 9780194574532

34,50 11,50

NAR 11/331 A. Šorgo et al.: NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE, učbenik,
založba DZS, EAN: 9789610206545

20,80 6,80 €

DRU 11/55 K. Cunder: DRUŽBOSLOVJE, Geografija, učbenik, založba MKZ,
EAN: 9788611156736

15,40 3,50 €

DRU 11/565 M. Otič: DRUŽBOSLOVJE, Zgodovina, učbenik, založba MKZ, EAN:
9788611150062

15,40 0,00 €

STR 15/423 E. Broz Žižek: OSNOVE STROJNIŠTVA 1, učbenik, založba TZS,
EAN: 9788636506271

8,64 2,90 €

STR 15/465 M. Klobučar, M. Praprotnik: PRAKTIČNI POUK IN TEHNOLOGIJA,
učbenik, založba TZS, EAN: 9788636504666

17,16 5,72

Znesek skupaj: 155,40 €
Izposojevalnina skupaj: 24,53 €

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

NAROČILNICA
 Program: oblikovalec kovin - orodjar 1. letnik

 
Priimek in ime dijakinje-dijaka (čitljivo)________________________________
 
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov, ki jih je določila šola. Strinjam
se z zgoraj navedenimi pogoji. Znesek za izposojo bom poravnal v predpisanem roku. 
 
Izpolnjene naročilnice vrnite SVETOVALNI DELAVKI OB VPISU.
 

                                                                                                               Podpis staršev:      

                                                                                                      ___________________
 

                                                                                                                                             
                                                                     

1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in potrebščine, ki jih naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate v katalogu potrebščin med več različicami, ustrezno pripišite kataloško
oznako, količino in ceno.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S tem potrjujete, da
naročate vse delovne zvezke in potrebščine, ki ste jih označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko 02/2345 100.
Naročilo lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni strani www.kopija-nova.si.

NA POLOŽNICE V TREH OBROKIH:
 
1. OBROK do 28.6.2019 - s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2019 - po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20. avgusta 2019 po
pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju - poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2019, nas pokličite 
na telefon 02 234 5 100! 
 
PLAČILO NA BENCINSKIH SERVISIH PETROL:
Vsi, ki ste izbrali način plačila PETROL, se s prejeto ponudbo oglasite na kateremkoli servisu
Petrol, kjer lahko izvedete plačilo s Petrol Klub kartico na do 6 obrokov
(najnižji znesek obroka 30 EUR).
 
PLAČILO DO 12 OBROKOV BREZ OBRESTI:
Plačilo na do 12 obrokov s kartico Diners Club in karticami NLB z odloženim
plačilom: MasterCard, Visa, (pri naročilu preko spleta ali z mobilnikom).

 HITREJE IN ENOSTAVNEJE
 
• pojdite na: www.kopija-nova.si
• izberite hitro naročanje
• vpišite naziv šole (npr. Trubar)
• vaša košarica se napolni z gradivi in
potrebščinami, ki jih je izbrala šola
• preglejte naročilo; po potrebi pri izdelkih izberite
ustrezne kataloške oznake in iz košarice izbrišite
izdelke, ki jih ne potrebujete
• izpolnite osebne podatke
• oddajte naročilo
 
 
 
• z mobilnikom ali tablico poskenirajte QR  kodo
• vaša košarica na www.kopija-nova.si se napolni
z gradivi in potrebščinami, ki jih je izbrala šola
• preglejte naročilo; po potrebi pri izdelkih izberite
ustrezne kataloške oznake in iz košarice izbrišite
izdelke, ki jih ne potrebujete
• izpolnite osebne podatke
• oddajte naročilo

Izpolnjeno naročilnico prepognite in zalepite tako,
kot kaže slika.
Levo spodaj je odtisnjen naslov Kopija-nova
d.o.o., desno spodaj pa znamka s plačano
poštnino.
Naročilnico oddajte v najbližji poštni nabiralnik.
 

 

Paket z naročenimi izdelki vam bo Pošta Slovenije dostavila na vašš naslov najkasneje do 20. avgusta
2019.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli pošiljki.
V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.

 (12)

Srednja šola Črnomelj - Oblikovalec kovin-
orodjar SPI

1. letnik

31050949396081043105094939608104



Seznam učnih gradiv in potrebščin, ki jih je za
šolsko leto 2019/2020 izbrala vaša šola in jih kupite

sami
8340 52 20 - Srednja šola Črnomelj - Oblikovalec kovin-orodjar SPI, 2. letnik (11)

 

Slovenščina EAN
cena
/kos ozn. X

M. Gomboc: BESEDE 2, delovni zvezek za slovenščino,
prenovljena izdaja, založba DZS

9789610205180 13,50 12/016  

 
količina cena /kos

akcijska
cena /kos ozn. X

OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti 1 0,37 0,37 171  

Šolske potrebščine po vašem
izboru količina

redna cena
na kos

akcijska
cena /kos ozn. X

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
Kidričeva 18a
8340 Črnomelj
Tel. 07/30 51 667, faks 07/30 51 092
KNJIŽNICA: 30 61 503
  

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ
UČBENIŠKEGA SKLADA
v šolskem letu 2019/2020

 
Šola bo omogočila dijakom, da si iz učbeniškega sklada lahko izposodijo komplet
učbenikov ali posamezne učbenike.

 
Izposojnina znaša eno tretjino maloprodajne cene izbranih učbenikov.
 
Znesek boste poravnali s položnico do 30. 9. 2019.

 
UČBENIŠKI KOMPLET PREVZAMETE ZADNJI TEDEN V AVGUSTU OD 26. 8. 2019
DO 30. 8. 2019 V KNJIŽNICI ŠOLE.

 
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki poškodovani,
uničeni, izgubljeni ali jih boste želeli obdržati, boste morali zanje plačati odškodnino v
skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih. 
 

pr. ozn. Seznam učbenikov cena izposoj.

SLO 12/015 M. Gomboc: BESEDE 2, učbenik za slovenščino, prenovljena izdaja 2013,
založba DZS, EAN: 9789610202585

16,90 4,50 €

SLO 12/021 J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 2, učbenik za slovenščino, založba
DZS, EAN: 9788634140613

10,95 0,40 €

MAT 12/25 M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 2. zvezek,  zbirka
nalog za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610200604

17,00 5,67

NAR 11/331 A. Šorgo et al.: NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE, učbenik, založba DZS,
EAN: 9789610206545

20,80 6,80 €

DRU 11/575 M. Počkar: DRUŽBOSLOVJE, Državljanska kultura, učbenik, založba MKZ, EAN:
9788611155012

13,90 0,00 €

Znesek skupaj: 79,55 €
Izposojevalnina skupaj: 11,70 €

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

NAROČILNICA
 Program: oblikovalec kovin - orodjar 2. letnik

 
Priimek in ime dijakinje-dijaka (čitljivo)________________________________
 
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov, ki jih je določila šola. Strinjam
se z zgoraj navedenimi pogoji. Znesek za izposojo bom poravnal v predpisanem roku. 
 
Izpolnjene naročilnice vrnite knjižničarki najkasneje do 21. 6. 2019. 
 

                                                                                                               Podpis staršev:      

                                                                                                      ___________________
 

                                                                                                                                             
                                                                     

1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in potrebščine, ki jih naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate v katalogu potrebščin med več različicami, ustrezno pripišite kataloško
oznako, količino in ceno.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S tem potrjujete, da
naročate vse delovne zvezke in potrebščine, ki ste jih označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko 02/2345 100.
Naročilo lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni strani www.kopija-nova.si.

NA POLOŽNICE V TREH OBROKIH:
 
1. OBROK do 28.6.2019 - s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2019 - po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20. avgusta 2019 po
pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju - poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2019, nas pokličite 
na telefon 02 234 5 100! 
 
PLAČILO NA BENCINSKIH SERVISIH PETROL:
Vsi, ki ste izbrali način plačila PETROL, se s prejeto ponudbo oglasite na kateremkoli servisu
Petrol, kjer lahko izvedete plačilo s Petrol Klub kartico na do 6 obrokov
(najnižji znesek obroka 30 EUR).
 
PLAČILO DO 12 OBROKOV BREZ OBRESTI:
Plačilo na do 12 obrokov s kartico Diners Club in karticami NLB z odloženim
plačilom: MasterCard, Visa, (pri naročilu preko spleta ali z mobilnikom).

 HITREJE IN ENOSTAVNEJE
 
• pojdite na: www.kopija-nova.si
• izberite hitro naročanje
• vpišite naziv šole (npr. Trubar)
• vaša košarica se napolni z gradivi in
potrebščinami, ki jih je izbrala šola
• preglejte naročilo; po potrebi pri izdelkih izberite
ustrezne kataloške oznake in iz košarice izbrišite
izdelke, ki jih ne potrebujete
• izpolnite osebne podatke
• oddajte naročilo
 
 
 
• z mobilnikom ali tablico poskenirajte QR  kodo
• vaša košarica na www.kopija-nova.si se napolni
z gradivi in potrebščinami, ki jih je izbrala šola
• preglejte naročilo; po potrebi pri izdelkih izberite
ustrezne kataloške oznake in iz košarice izbrišite
izdelke, ki jih ne potrebujete
• izpolnite osebne podatke
• oddajte naročilo

Izpolnjeno naročilnico prepognite in zalepite tako,
kot kaže slika.
Levo spodaj je odtisnjen naslov Kopija-nova
d.o.o., desno spodaj pa znamka s plačano
poštnino.
Naročilnico oddajte v najbližji poštni nabiralnik.
 

 

Paket z naročenimi izdelki vam bo Pošta Slovenije dostavila na vašš naslov najkasneje do 20. avgusta
2019.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli pošiljki.
V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.

 (11)

Srednja šola Črnomelj - Oblikovalec kovin-
orodjar SPI

2. letnik

31050949401148713105094940114871



Seznam učnih gradiv in potrebščin, ki jih je za
šolsko leto 2019/2020 izbrala vaša šola in jih kupite

sami
8340 52 20 - Srednja šola Črnomelj - Oblikovalec kovin-orodjar SPI, 3. letnik (12)

 

Slovenščina EAN
cena
/kos ozn. X

M. Gomboc: BESEDE 3, delovni zvezek za slovenščino,
prenovljena izdaja, založba DZS

9789610205197 13,50 13/016  

 
količina cena /kos

akcijska
cena /kos ozn. X

OVITEK ZA KNJIGE, prilagojen za vse velikosti 1 0,37 0,37 171  

Šolske potrebščine po vašem
izboru količina

redna cena
na kos

akcijska
cena /kos ozn. X

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



IZPOSOJA IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ
Kidričeva 18a
8340 Črnomelj
Tel. 07/30 51 667, faks 07/30 51 092
KNJIŽNICA: 30 61 503
  

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV IZ
UČBENIŠKEGA SKLADA
v šolskem letu 2019/2020

 
Šola bo omogočila dijakom, da si iz učbeniškega sklada lahko izposodijo komplet
učbenikov ali posamezne učbenike.

 
Izposojnina znaša eno tretjino maloprodajne cene izbranih učbenikov.
 
Znesek boste poravnali s položnico do 30. 9. 2019.

 
UČBENIŠKI KOMPLET PREVZAMETE ZADNJI TEDEN V AVGUSTU OD 26. 8. 2019
DO 30. 8. 2019 V KNJIŽNICI ŠOLE.

 
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki poškodovani,
uničeni, izgubljeni ali jih boste želeli obdržati, boste morali zanje plačati odškodnino v
skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih. 
 

pr. ozn. Seznam učbenikov cena izposoj.

SLO 13/015 M. Gomboc: BESEDE 3, učbenik za slovenščino, prenovljena izdaja, založba
DZS, EAN: 9789610205173

16,50 5,30 €

SLO 13/021 J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 3 , učbenik za slovenščino, založba
DZS, EAN: 9788634141030

14,90 4,97 €

MAT 13/25 M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, 3. zvezek, zbirka
nalog za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610200611

17,70 5,90 €

Znesek skupaj: 49,10 €
Izposojevalnina skupaj: 16,17 €

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

NAROČILNICA
 Program: oblikovalec kovin - orodjar 3. letnik

 
Priimek in ime dijakinje-dijaka (čitljivo)________________________________
 
Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo učbenikov, ki jih je določila šola. Strinjam
se z zgoraj navedenimi pogoji. Znesek za izposojo bom poravnal v predpisanem roku. 
 
Izpolnjene naročilnice vrnite knjižničarki najkasneje do 21. 6. 2019. 
 

                                                                                                               Podpis staršev:      

                                                                                                      ___________________
 

                                                                                                                                             
                                                                     

1. Z znakom X v polje □ označite delovne zvezke in potrebščine, ki jih naročate.
2. Pri izdelkih, kjer lahko izbirate v katalogu potrebščin med več različicami, ustrezno pripišite kataloško
oznako, količino in ceno.
3. Izpolnite osebne podatke in podpišite naročilnico (starši ali zakoniti zastopniki). S tem potrjujete, da
naročate vse delovne zvezke in potrebščine, ki ste jih označili z X.
 
Za pomoč pri izpolnjevanju naročilnice in informacije nas pokličite na tel. številko 02/2345 100.
Naročilo lahko enostavno in hitro oddate tudi na spletni strani www.kopija-nova.si.

NA POLOŽNICE V TREH OBROKIH:
 
1. OBROK do 28.6.2019 - s tem plačilom potrdite naročilo.
2. OBROK do 28.7.2019 - po prejemu tega plačila pripravimo paket in vam ga do 20. avgusta 2019 po
pošti pošljemo na dom.
3. OBROK po povzetju - poravnate ob prevzemu paketa.
 
Če ponudbe in položnic ne prejmete najkasneje do 1.7.2019, nas pokličite 
na telefon 02 234 5 100! 
 
PLAČILO NA BENCINSKIH SERVISIH PETROL:
Vsi, ki ste izbrali način plačila PETROL, se s prejeto ponudbo oglasite na kateremkoli servisu
Petrol, kjer lahko izvedete plačilo s Petrol Klub kartico na do 6 obrokov
(najnižji znesek obroka 30 EUR).
 
PLAČILO DO 12 OBROKOV BREZ OBRESTI:
Plačilo na do 12 obrokov s kartico Diners Club in karticami NLB z odloženim
plačilom: MasterCard, Visa, (pri naročilu preko spleta ali z mobilnikom).

 HITREJE IN ENOSTAVNEJE
 
• pojdite na: www.kopija-nova.si
• izberite hitro naročanje
• vpišite naziv šole (npr. Trubar)
• vaša košarica se napolni z gradivi in
potrebščinami, ki jih je izbrala šola
• preglejte naročilo; po potrebi pri izdelkih izberite
ustrezne kataloške oznake in iz košarice izbrišite
izdelke, ki jih ne potrebujete
• izpolnite osebne podatke
• oddajte naročilo
 
 
 
• z mobilnikom ali tablico poskenirajte QR  kodo
• vaša košarica na www.kopija-nova.si se napolni
z gradivi in potrebščinami, ki jih je izbrala šola
• preglejte naročilo; po potrebi pri izdelkih izberite
ustrezne kataloške oznake in iz košarice izbrišite
izdelke, ki jih ne potrebujete
• izpolnite osebne podatke
• oddajte naročilo

Izpolnjeno naročilnico prepognite in zalepite tako,
kot kaže slika.
Levo spodaj je odtisnjen naslov Kopija-nova
d.o.o., desno spodaj pa znamka s plačano
poštnino.
Naročilnico oddajte v najbližji poštni nabiralnik.
 

 

Paket z naročenimi izdelki vam bo Pošta Slovenije dostavila na vašš naslov najkasneje do 20. avgusta
2019.
 
V primeru vaše odsotnosti vas bo v poštnem nabiralniku čakalo obvestilo o prispeli pošiljki.
V tem primeru vas bo paket še 15 dni čakal na vaši pošti.

 (12)

Srednja šola Črnomelj - Oblikovalec kovin-
orodjar SPI

3. letnik

31050949406043323105094940604332
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