
NAROČILO KOMPLETA UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO  2023/24 
PROGRAM: FARMACEVTSKI TEHNIK 

 
 

 

4. letnik, razred:   ______ 
Ime in priimek:___________________________________ 
Naslov stalnega bivališča: __________________________ 

              Kraj/poštna številka:_______________________________ 

Cena v knjigarni 
€ 

SLO Branja 4. Berilo in učbenik za književnost. Lj., DZS 20,90  
RDN Prijatelj, N.: Farmakognozija. Kemijska struktura naravnih spojin. Lj., DZS 13,60 
OZD Vrhovnik, K.: Oblikovanje zdravil. Učbenik. Lj., Založba Grafenauer 21,90 

MAT Brilej, R.: Alfa. Polinomi in racionalne funkcije, Lj., Ataja 12,90 
Brilej, R.:Alfa. Zaporedja, diferencialni račun. Lj. Ataja 16,90 

IZKAZNICA V kolikor ste izkaznico šolske knjižnice izgubili, znesku prištejte 4,20 € za izdajo nove.  
                                                                                                                                                                                   Nabavna cena kompleta: 86,20€ 
                                                                                                                                                                                        Cena izposojevalnine: 15€ 
                                                                                                
 
Naročiti je mogoče le celoten komplet. Posameznih učbenikov ne izposojamo. 
Izposojevalnina: 15€ 
Način plačila:  preko plačilnega naloga, ki ga šola pošlje po pošti 
Oddaja naročilnice: naročilnico in izkaznico šolske knjižnice (lahko tudi fotokopijo izkaznice) oddate osebno v knjižnico ali po pošti: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, knjižnica, 
Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana; najkasneje do petka, 23. 6. 2023 
Prevzem učbenikov: prvi dan pouka (ob izteku šolskega leta dijaki učbenike vrnejo v šolsko knjižnico) 
 
S podpisom potrjujem, da naročam izposojo celotnega kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada. Izposojevalnino bom poravnal/-a s plačilnim nalogom do navedenega roka. Za poškodovane, 
uničene ali izgubljene učbenike bom plačal/-a odškodnino (skladno z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov). 
 
Datum in podpis starša/skrbnika: _____________________________________________________________        
 
Starši, ki zaradi finančne stiske ne zmorejo plačila, naj prošnjo o oprostitvi plačila naslovijo na svetovalno službo do 5. 7. 2023. Prošnji priložijo fotokopijo odločbe o otroških dodatkih. V izjemnih 
primerih bodo upoštevani še naslednji kriteriji za pomoč: višina dohodka na člana družine (odločba o višini otroških dodatkov), smrt v družini, nenadna izguba zaposlitve staršev ter naravne nesreče. S 
svojo prošnjo dajejo soglasje za uporabo podatkov o finančnem stanju družine za namen  brezplačne izposoje učbenikov v šolskem letu 2023/24. 
 

 
 
Datum in podpis dijaka/dijakinje ob prejemu učbenikov:  _______________________________________                                                                                                                      
 
 


