
 

 

 

Tudi letos lahko v knjigarni Libris naročite vsa potrebna šolska gradiva za prihodnje šolsko leto. Naročilnica za 

delovne zvezke in učbenike (ki niso v skladu), je usklajena z vašo šolo. Ponujamo tudi možnost spletnega 

naročila. Pri izpolnjevanju naročila bodite pozorni, da označite kar potrebujete. 

 

 

Načini naročila: 

 v spletni knjigarni na povezavi   

https://www.libris.si/c1193/Narocilo-delovnih-zvezkov ( www.libris.si ) 

 naročilnico pošljite po pošti ali osebno prinesite (Knjigarna Libris, Prešernov trg 9 6000 Koper 

 naročilnico pošljite na info@libris.si 

 pokličite nas na tel. št 05 6278 630 

 

Plačilo na obroke:  

3 obroki z zapadlostjo v mesecu juniju (za naročila do 24. 6.), juliju in avgustu (najmanjši znesek obroka je 20 €).  

 

Ugodnosti pri prednaročilu:  

• BREZ PROVIZIJE pri plačilu v knjigarni 

• DARILO: uporabni urnik s šolskim koledarjem, bon za 10% popust pri nakupu potrebščin in knjig (ne 

učbenikov in delovnih zvezkov) v knjigarnah Libris  

• LIBRISOV POPUST: pri enkratnem plačilu celotnega zneska do 20. julija  v poslovalnicah knjigarne Libris 

vam ponujamo 3% popust pri plačilu z gotovino. 

 Delovne zvezke vam tudi zavijemo (0,70/kos) 

 

Dobava naročenih gradiv: 

 Osebni prevzem po 19. avgustu  

 Dostava na dom med 10. in 29. avgustom (stroški dostave 3,90 eur), po plačilu celotne kupnine 

 

Veseli bomo tudi vašega obiska v knjigarni, saj imamo večino delovnih zvezkov na zalogi. 

 
 
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov 
otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.libris.si/c1193/Narocilo-delovnih-zvezkov
http://www.libris.si/
mailto:info@libris.si


 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05. 6278630 info@libris.si, www.libris.si 
 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA: 1. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI 
 

CENA V € 

SLOVENŠČINA 

  
Svet književnosti 1, učbenik, Obzorja  (9789612303372)  
prenovljeno (nekaj izvodov si lahko izposodite v šolski knjižnici) 22,00 

  
Na pragu besedila 1 izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek, Rokus 

Klett (9789612718763)  22,50 

ANGLEŠČINA   Way up Intermediate, učbenik, Rokus Klett (9789612710217) 24,90 

 Way up Intermediate, delovni zvezek, Rokus Klett (9789612710750) 16,90 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

  Al dente 1, Rokus Klett (9788416657728) 26,90 

 NADALJEVALCI   

 Nuovo Contatto A2, učbenik, MKT (9788858308622) 30,60 

MATEMATIKA u Linea nova, učbenik, Modrijan,  (9789617070354) 19,70 

BIOLOGIJA u Biologija 1, učbenik, Mohorjeva d.o.o.,  (9783708605692) 21,10 

KEMIJA u Snov in spremembe 1, učbenik, Jutro,  ( 9789616746236 ) 15,90 

FIZIKA  Fizika 1, učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih 
šol, MKZ, (9789610155379)  

21,90 

GEOGRAFIJA  u Obča geografija, učbenik, Modrijan,  (9789616357944) 17,50 

 Obča geografija, delovni zvezek, Modrijan, (9789617070347) 13,50 

ZGODOVINA  u Zgodovina 1, učbenik, DZS,  (9789610200666) 19,80 

U – učbenik si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 
Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA: 2. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2021 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  NA PRAGU BESEDILA 2 – izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek, 
Rokus Klett (9789612719333) 22,50 

 Svet književnosti 2, učbenik, prenovljena izdaja Obzorja 
(9789612303655)  (nekaj izvodov si lahko izposodite v šolski knjižnici) 22,00 

ANGLEŠČINA  imate že iz 1. letnika  

MATEMATIKA U Planum novum, učbenik, Modrijan, (9789612416546) 19,70 

FIZIKA  Fizika 1, učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih 
šol MKZ (9789610155379) imate že iz 1. letnika 

21,90 

 Fizika  2,  brez dvd, učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazij in štiriletnih 
strokovnih šol, MKZ, (9789610155386)  

22,95 

ZGODOVINA U Zgodovina 2, učbenik, DZS ( 9789610200673)           18,90 

BIOLOGIJA U Biologija 2, učbenik, Mohorjeva d.o.o. (9783708606408) 27,10 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

  AL DENTE 1, imate že iz 1. letnika (9788416657728) 26,90 

 NADALJEVALCI  

 Nuovo contatto A2, imate že iz 1. letnika  

 Nuovo contatto B1, MKT (9788858308653) 33,70 

KEMIJA U Snov in spremembe 2, učbenik, Jutro, (9789616746229) 15,90 

SOCIOLOGIJA  PRIPOROČENO: Uvod v sociologijo, učbenik, DZS (9789610201106) 17,75 

U – učbenik si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA: 3. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  NA PRAGU BESEDILA 3 – izdaja s plusom (9789612920289) samostojni 
delovni zvezek NOVO 2020 ali 2021, Rokus Klett 22,50 

 Svet književnosti 3, učbenik, Obzorja (9789612303952), (nekaj 
izvodov si lahko izposodite v šolski knjižnici) 22,00 

MATEMATIKA U Spatium novum, učbenik, Modrijan, (9789612417383) 19,70 

FIZIKA  Fizika  2,  učbenik brez dvd za fiziko v 2. letniku gimnazij in štiriletnih 
strokovnih šol, MKZ, (9789610155386) imate že iz 2. letnika,  

22,95 

  Fizika 3, učbenik brez dvd  za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih 
strokovnih šol, MKZ,  (9789610155393)   

22,95 

ANGLEŠČINA  Way up Upper - Intermediate, učbenik, Rokus Klett (9789612710743) 24,90 

 Way up Upper - Intermediate, delovni zvezek, Rokus Klett 
(9789612710750) 

16,90 

ZGODOVINA U Zgodovina 3, učbenik, DZS ( 9789610201120) 19,80 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

 AL DENTE 2, Rokus Klett (9788416657759)  26,90 

 NADALJEVALCI  

 Nuovo contatto  B1– že imate (9788858308653) 33,70 

PSIHOLOGIJA U Uvod v psihologijo, učbenik, DZS, ( 9789610201083) 13,05 

STROJNIŠTVO  Snovanje in konstruiranje 1, učbenik, TZS (9788636505915 ) 11,82 

U – učbenik si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA: 4. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Na pragu besedila 4-izdaja s plusom,samostojni delovni zvezek, 
Rokus Klett (9789612920821) 18,85 

 Svet književnosti 4, berilo, Pivec ( 9789616817851)                      
prenovljeno, (nekaj izvodov si lahko izposodite v šolski knjižnici) 

18,50 

ANGLEŠČINA  imate že iz 3. letnika  

MATEMATIKA  Tempus novum, učbenik, Modrijan 
(9789612418007/9789617070408) 

19,70 

FIZIKA  Fizika 3, učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih 
strokovnih šol,  MKZ (9789610155393), imate že iz 3. letnika,  

22,95 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

 Spazio Italia 2 (9788820136314), MKT,  imate že iz 3. letnika 21,30 

 NADALJEVALCI  

 NUOVO CONTATTO B2 (9788858308660), MKT 34,70 

ZGODOVINA  Zgodovina 4, učbenik, DZS ( 9789610201793)  (nekaj izvodov si 
lahko izposodite v šolski knjižnici) 

19,80 

STROJNIŠTVO  KRMILNA TEHNIKA (9789612513771), TZS 16,67 

Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 
Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

STROJNI TEHNIK: 1. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V €1 

SLOVENŠČINA 

  
Na pragu besedila 1, izdaja s plusom samostojni del. zvezek, Rokus 
Klett, (9789612718763) 22,50 

U Odkrivajmo življenje besed 1, učbenik, MKZ (9789610113300) 21,90 

ANGLEŠČINA   On Screen B1+ učbenik, DZS,  (9781471532955) 29,00 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

  Spazio Italia 1, MKT, (9788820136307)  21,30 

 NADALJEVALCI  

 Nuovo Contatto A2, MKT, (9788858308622) 30,60 

TEHNIČNO 
KOMUNICIRANJE 

 Snovanje in konstruiranje 1, učbenik, TZS, (9788636505915 ) 14,00 

 Snovanje in konstruiranje 1, delovni zvezek, TZS, (9789612512781) 14,00 

 Krautov strojniški priročnik, Buča (9789616980685 ) 
potrebujete pri več predmetih, kupijo septembra na šoli 

 39,90 

MATEMATIKA U Matematika 1, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS 
(9789610205166) U 

17,90 

KEMIJA U Snovi, okolje, prehrana, učbenik, DZS (9789610200772) 18,00 

U – učbenik si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

STROJNI TEHNIK: 2. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 INTERNA NAROČILNICA 
 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA 

 

NA PRAGU BESEDILA 2 – izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek 
Rokus Klett, (9789612719333) 22,50 

U Odkrivajmo življenje besed  2, učbenik, MKZ, (9789610116271) 21,90 

ANGLEŠČINA  imate že iz 1. letnika  

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

 AL DENTE 1  imate že iz 1. letnika  

 NADALJEVALCI  

 Nuovo Contatto A2, MKT, ( 9788858308622) imate že iz 1. letnika 30,60 

   

MATEMATIKA U Matematika 2, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS, 
(9789610206521) 

17,90 

SOCIOLOGIJA  PRIPOROČENO: Uvod v sociologijo, učbenik, DZS, (9789610201106) 17,75 

UČINKOVITA 
RABA 
ENERGIJE 

 Energetika, učbenik, TZS (9789612510558) 20,48 

 Učinkovita raba energije, delovni zvezek, TZS, ( 9789612511609) 
Krautov strojniški priročnik, Buča, (9789616980685 ) imate že iz 1. 
letnika 

13,50 

39,90 

DKEK  Krmilna tehnika, TZS, (9789612513771)  18,00 

NAČRTOVANJE 
KONSTRUKCIJ 

 Načrtovanje konstrukcij, učbenik, Grafenauer, (9789619285527) 
Krautov strojniški priročnik, Buča, (9789616980685 ) imate že iz 1. 
letnika 

26,90 

39,90 

FIZIKA  GIBANJE IN SILA, učbenik, DZS,  (9789610206538) (nekaj izvodov si 
lahko izposodite v šolski knjižnici) 

21,90 

 ENERGIJA, TOPLOTA, NIHANJE IN VALOVANJE učbenik, DZS, 

(9789610207337) (nekaj izvodov si lahko izposodite v šolski knjižnici) 
22,50 

U – učbenik si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

STROJNI TEHNIK: 3. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  NA PRAGU BESEDILA 3 – izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek 

Rokus Klett, (9789612920289)  22,50 

U Odkrivajmo življenje besed  3, učbenik, MKZ, (9789610116288) 21,90 

ANGLEŠČINA  On Screen B2  učbenik, DZS, (9781471504624) 29,00 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

 AL DENTE 1, že imate                        

 AL DENTE 2, Rokus Klett, (9788416657759)  26,90 

 NADALJEVALCI  

 Nuovo contatto  B1, MKT, (9788858308653) 33,70 

MATEMATIKA U Matematika 3, Zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS  
(9789610207320) 

18,50 

DKEK  že imate  

NAČRTOVANJE 
KONSTRUKCIJ 

 Načrtovanje konstrukcij, učbenik, Grafenauer (9789619285527) že 
imate 

Krautov strojniški priročnik, Buča (9789616980685) že imate 

26,90 

39,90 

UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE 

 Učinkovita raba energije, delovni zvezek (9789612511609) že imate 

Krautov strojniški priročnik (9789616980685 ) že imate 

12,99 

39,90 

FIZIKA  Elektrika, magnetizem in atomi, učbenik za fiziko za gimnazije in 
srednje šole 3, DZS, (9789610208457) (nekaj izvodov si lahko 
izposodite v šolski knjižnici) 

23,50 

U – učbenik si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

STROJNI TEHNIK: 4. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Na pragu besedila 4, samostojni delovni zvezek-izdaja s plusom, 
Rokus Klett (9789612920821) NOVO 2021 16,50 

U Odkrivajmo življenje besed 4, MKZ (9789610121398) 21,90 

ANGLEŠČINA  imate že iz 3. letnika  

ITALIJANŠČINA  Spazio Italia 2 (9788820136314) že imate 21,30 

  Nuovo contatto  B1– (9788858308653) že imate 33,70 

MATEMATIKA U Matematika 4, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS, 
(9789610208440) 

18,50 

RPT  R.Balažič: Računalniško podprta proizvodnja – ni več dobavljivo 

(nekaj izvodov si lahko izposodite v šolski knjižnici) 
 

U – učbenik si lahko dijaki izposodijo v učbeniškem skladu. 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

PTI STROJNI TEHNIK IN TEHNIK RAČUNALNIŠTVA, TEHNIK MEHATRONIKE  4. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 

INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

ANGLEŠČINA   On Screen B1+ učbenik, DZS,(9781471532955)  29,00 

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 4, učbenik, DZS, (9788634142099 ), dobijo pri pouku 14,90 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

 Spazio Italia 2, MKT (9788820136314) 21,30 

 NADALJEVALCI  

 Nuovo contatto  B1, MKT, (9788858308653)  33,70 

SAMO PROGRAM STROJNI TEHNIK 

NAČRTOVANJE 
KONSTRUKCIJ 

 Načrtovanje konstrukcij, učbenik, Grafenauer (9789619285527) 26,90 

 Krautov strojniški priročnik, Buča (9789616980685 ) 39,90 

FIZIKA 
učbenika sta v 
šolski knjižnici 

 Gibanje in sila, učbenik, DZS ( 9789610206538 )  21,90 

 Energija, toplota, nihanje in valovanje: učbenik za gimnazije in 
srednje šole, DZS, (9789610207337) 

22,50 

SAMO PROGRAM TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 

RAČUNALNIŠT
VO 

 A.Šet: Vzdrževanje informacijske strojne opreme, Pipinova knjiga 

(9789619407929)  

19,80 

SAMO PROGRAM TEHNIK MEHATRONIKE 

MEHATRONIK
A 

 J. Albreht: Upravljanje s programljivimi napravami 2,  Pipinova knjiga 
(9789619498767)  

19,90 

Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

PTI STROJNI TEHNIK IN TEHNIK RAČUNALNIŠTVA: 5. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/2022 INTERNA 

NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

ANGLEŠČINA    ON SCREEN  B1+  ( 9781471532955)  že imate  

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 5, učbenik ,DZS (9789610200840), dobijo pri pouku 14,90 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

  Spazio Italia 2 (9788820136314) že imate 21,30 

 NADALJEVALCI  

  Nuovo contatto  B1 (9788858308653) že imate 33,70 

SAMO PROGRAM STROJNI TEHNIK 

UČINKOVITA 
RABA ENERGIJE 

 Energetika, učbenik, TZS (9789612510558) 20,48 

 Učinkovita raba energije, delovni zvezek (9789612511609) 13,50 

NAČRTOVANJE 
KONSTRUKCIJ 

 Načrtovanje konstrukcij, učbenik, Grafenauer (9789619285527) že 
imate 

Krautov strojniški priročnik, Buča (9789616980685) že imate 

26,90 

39,90 

SAMO PROGRAM TEHNIK RAČUNALNIŠTVA 

FIZIKA  Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi, učbenik za fiziko za gimnazije in 

srednje šole 3, DZS (9789610208457) (nekaj izvodov si lahko 
izposodite v šolski knjižnici) 

23,50 

 
 

Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 

 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – FRIZER: 1. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 1, učbenik, DZS ( 9788634138832 ) dobite ga pri 
pouku 

10,80 

ANGLEŠČINA  English for Hairdressers, učbenik, DZS (9788634136111) 14,45 

MATEMATIKA 

 
Matematika 1, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS 
(9789610205166) 

17,90 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

    SPAZIO ITALIA 1, MKT, (9788820136307) 21,30 

 NADALJEVALCI  

  Spazio Italia 2, MKT, (9788820136314)     21,30 

NARAVOSLOVJE  Naravoslovje za poklicne šole- učbenik, DZS, (9789610206545)  21,30 

FRIZERSTVO  Frizerstvo, učbenik za modul Frizerstvo v programu  Frizer, TZS 
(9788636502495)  

 

15,47 

Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik. 
 S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – FRIZER: 2. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 2, učbenik, DZS (9788634140613) dobite ga pri pouku 11,15 

ANGLEŠČINA  imate že iz 1. letnika  

ITALIJANŠČINA  imate že iz 1. letnika  
NARAVOSLOVJE  imate že iz 1.letnika  
MATEMATIKA  imate že iz 1.letnika  

FRIZERSTVO 

 
Lasje: osnove striženja in oblikovanja, učbenik, Modart, 
(9789616716109) 

29,45 

 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 

 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – FRIZER: 3. LETNIK, ŠOLSKO LETO 2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 3, učbenik, DZS (9788634141030) dobite ga pri pouku 14,90 

ANGLEŠČINA  imate že iz 1. letnika  

ITALIJANŠČINA  imate že iz 1. letnika  

 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________



 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 
 

 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – AVTOSERVISER, RAČUNALNIKAR, INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ, 
MEHATRONIK OPERATER,  1. LETNIK ŠOLSKO LETO 2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 
 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 1, učbenik, DZS, (9788634138832) dobite ga pri 
pouku 

10,80 

ANGLEŠČINA  FOCUS 2, učbenik, DZS, (9781447997887)  27,90 

ITALIJANŠČINA  ZAČETNIKI  

   Spazio Italia 1, MKT, (9788820136307)  21,30 

  NADALJEVALCI  

   Spazio Italia 2, MKT,  (9788820136314)    21,30 

MATEMATIKA  Matematika 1, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS, 
(9789610205166) 

17,90 

NARAVOSLOVJE  Naravoslovje za poklicne šole- učbenik, DZS (9789610206545) 21,30 

STROKOVNI 
PREDMETI 

AVTOSERVISER Osnove strojništva 1, delovni zvezek, TZS, (9788636506264),  

Motorno vozilo – naročijo septembra v šoli     
14,00 

 

Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________

http://www.libris.si/


 
 

Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 
Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 

 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – AVTOSERVISER, RAČUNALNIKAR, INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ, 
MEHATRONIK OPERATER,  2. LETNIK ŠOLSKO LETO 2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 
 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 2, učbenik, DZS (    9788634140613) dobite ga pri 
pouku 

11,15 

ANGLEŠČINA  Že iz prvega letnika  

ITALIJANŠČINA  Že iz prvega letnika  

MATEMATIKA  Že iz prvega letnika  

AVTOSERVISER 

STROKOVNI 
PREDMETI 

 Motorno vozilo že imate      

NARAVOSLOVJE  Že iz prvega letnika  
RAČUNALNIŠTVO  Že iz prvega letnika  

 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________

http://www.libris.si/


 
Libris d.o.o., Prešernov trg 9, 6000 Koper 

Tel. 05 6278 630 

e-pošta: info@libris.si, www.libris.si 

 
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – AVTOSERVISER, RAČUNALNIČAR, INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ, 
MEHATRONIK OPERATER,  3. LETNIK ŠOLSKO LETO 2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 
 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Mlada obzorja 3, učbenik, DZS (9788634141030) dobite ga pri 
pouku 

14,90 

ANGLEŠČINA  Že iz prvega letnika  

ITALIJANŠČINA  Že iz prvega letnika  

AVTOSERVISER 

STROKOVNI 
PREDMETI 

 Motorno vozilo – ŽE IMAJO      

Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
S podpisom naročila dajem prodajalcu (Libris, d.o.o. Koper) privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in 
podatkov otroka za namen izvedbe tega naročila. 
 

 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________

http://www.libris.si/
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NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH,  1. LETNIK ŠOLSKO LETO 

2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 
 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Slovenski jezik (učbenik za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjega 
poklicnega izobraževanja), DZS (9788634138313) 

 
16,90 

 

  Slovenska književnost, DZS ( 9788634119046) – učbenik si 
izposodijo v šoli  

 

MATEMATIKA  Matematika za nižje poklicno izobraževanje (DZS) 9789610200680 30,50 

ITALIJANŠČINA  Amici d’Italia 1, MKT (97888853615114) 15,90 

 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene cene 
se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: ____________________________________________________________________________ 

NASLOV: __________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: __________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________   

DATUM: _______________________________________  PODPIS STARŠEV: ____________________________ 
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NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH,  2. LETNIK ŠOLSKO LETO 

2021/22 INTERNA NAROČILNICA 

 
 

PREDMET OZNAČI UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI CENA V € 

SLOVENŠČINA  Že iz prvega letnika  

ANGLEŠČINA  Že iz prvega letnika  

ITALIJANŠČINA  Že iz prvega letnika  

 
Cene učbenikov in delovnih zvezkov so enotne po vsej državi in določene s strani založnikov. Navedene 
cene se lahko spremenijo, v kolikor jih spremeni založnik.  
 
Nepreklicno naročam OZNAČENE knjige v tabeli. 
Obvezujem se, da bom obveznost poravnal(a) knjigarni Libris d.o.o. v (obvezno obkrožite):    
a) v enem obroku, b) v dveh obrokih (za naročila do 31.7.),  c) v treh obrokih  (za naročila do 24.6.). 
Prevzem (obkrožite): 
a) osebno v knjigarni v Kopru             b) dostava na dom (3,90€) 
Naročam zavijanje delovnih zvezkov in učbenikov: 
DA (obkrožite) po ceni 0,70€ (redna cena 1€). 
 
 
Naročilnico izpolnite s tiskanimi črkami. 
 
IME IN PRIIMEK: 
______________________________________________________________________________________        
NASLOV: 
______________________________________________________________________________________ 

POŠTA: _______________________________________ POŠTNA ŠTEVILKA: ________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ____________________________  
DATUM: ________________________________ PODPIS STARŠEV: _________________________________ 
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