
SOιStt ε[ArrfR ⅣOyo MEST0
SREDNJA STROJNA SOLA

υdbe″ :こk′ strad

Seznam uこ benikov iz za l letnik programa STROJNI TEHNIK za ζoisko leto 2019/20:

lzposojevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in jo je

potrebno poravnati s plaこ‖om polo芝 nice

Cena kompieta za duake znaぶ a56.12C/11zpο soyevσ加′ησ3857 C de′ Oνη′Z“za々 zlθ %ρoρυstom
iZ55 9

. Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika (geo-trikotn ik), Sestilo, zepno radunalo

Komplete udbenikov bomo izposojali v titalnici Solske knjiinice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani 5olske knjiZnice.

SebaStlha齢“両ravnateij

Uこ b.sk:. Pred met Avtor Naslov M PC(VC)

SL0 D.Berc Prah Barve jezika 1, somostojni delovni zvezek za

sloveniiino, Rokus

125θ

SLO Odkrivajmo iivljenje besed 1, uibenik za knjiievnost 21,90

/ MAT* Od rovaia do en aib /

/ ИヽAT* Alfa, Realna 5tevila in Linearna funkcija /

/ ∠̈ M Hribar Mehanika in toplota, udben ik 21,00

V/ ZGO* M.Karloviek Zgodovina za srednje strokovno in poklicno
izobraievan ie

/

/ GEO Cunder K. DruZboslovje. Geografija 14,90

/ KEM* eeh, Dolenc Snovi, okol.ie, prehrana, udbenik za srednje Sole /

V/ SME* J.Stropn ik Statika /
/ TK* E Broz Zittek Snovanie in konstruiranje L /

V/ ANG L. Soars New Headway English Course Pre-intermediate
4th - uiben ik

2ろ 9θ

/ stroka Kroutov strojniiki priroinik luporabljojo 4leto in go

obdriiio)
30,00

+utbeniki, za katere dijaki ne pladuieio izposojevalnlne
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ぶ0とstt c[ⅣIR ⅣOyO MEST0
SREDNJA STROJNA SOLA
Uこbe":ζkistra」

Seznam uこ benikoviz za l letnik programa TEHNIK MEHATRONIKE za ζoisko leto 2019/20:

lzposojevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in jo ie

potrebno poravnati s plaこ‖om polo乏 nice

Cena kompleta za duake 2naζ a 63,12C/rlZpasoyeレα′η′ηα 4557 c虎 /o1/12′ Zν″ε々 zlθ%ρ OρυstO“
1乙550

. Pri pouku potrebujejo tudl dva trikotnika (geo-trikotn ik), Sestilo, iepno radunalo

Komplete udbenikov bomo izposojali v ditalnici Solske knjiZnice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani 5olske knjiinice.

θ‐|

ravnatelj

Uこ b.skl. Predmet Avtor Naslov M PC(VC)

SLO D. Berc Prah Barve jezika 1, samostojni delovnizvezek za

sloveniiino, Rokus

125θ

SLO Odkrivajmo iivljenje besed 1, udbenik za knjiievnost 21,90
/ MAT* Od rovaia do en aib /
/ MAT* Alfa, Realna Stevila in Linearna funkciia /
/ FIZ* M Hribar Mehanika in toplota, udbenik /
/ ZGO* M.Karloviek Zgodovina za srednje strokovno in poklicno

izobraZevanje
/

/ GEO Cunder K. Druiboslovje. Geografija 14′ 90
/ ANG L. Soars New Headway English Course Pre-intermediate

4th - udbenik
2ろθθ

/ stroka Mehatronika 40′00
V/ stro ka Zalar Z. Elektrotehn ika v mehatroniki 32,00
*udbeniki, za katere dijaki ne plaiuieio izposojevalnine
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iotsn crNrcn Novo MEsro
sRroru:n stRoJnn 50Ln
Udbeniiki sklod

Seznam uibenikov iz za 2.letnik programa STROJNI TEH NIK za iolsko leto 20L9/2O:

2.aS,2.bS

**′α ρO′Oν rc′ ζο′′erα d′σ々′zα″θ″げουごbe″ルzα どЦ″ノezttfn gα  υρO″αbクげο σο々οηεα 4 reFnルα

r1/se ροォrebre informα ε7Je bο dο dο b′″ρrj ρου々υ/1AIc,

lzposoJevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in io le

potrebno poravnati s plaこ‖Om polo乏 nice Cena kompleta za dijake znaga 41,85 C r7Zpο saJσ

243“ +de′ονηノzνeze々 zlθ%ρορ′stO“ 1乙550

o Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika (geo-trikotn ik), Sestilo, iepno radunalo

Komplete udbenikov bomo izposojali v iitalnici Solske knjiZnice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni straniiolske knjiinice.

′ |

Uこb skl Predmet Avtor Naslov MPC(VC)
/ SLO Barve jezika 2, somostojni delovni zvezek zo

sloveniiino, Rokus

125θ

/ SLO Odkrivajmo iivljenje besed 2, udbenik za knjiievnost 21,90

/ MAT* Od piramid do kaosa /

/ MAT* ALFA, Geometrija v ravnini, Potence in koreni,
Potendna in kvad ratna funkcija

/

/ FIZ Hribar M Elektrika, svetloba in snov, udbenik 21,00

V/ SME* F.Cveta5 Trdnost /

/ SGT* eretn ik Tehnologija spajanja in preoblikovanja /

/ SGT* F Jakopiこ Tehnologija od rezava nja kovin /
/ DKE* R Harb Krmilna teh n ika, uaben ik /
/ U RE* J.Drev Energetika /

/ OG* Kosmad J. Od rezavanje ノ
/ stroka Krautov strojniiki priroinik (priroinik

uporobljojo 4 leto in go obdriijo)
30,00

*utbeniki, za katere dijaki ne pladujejo izposojevalnine

Sebastija ri
ravnatelj



SOιSβ CfNrfR Ⅳοし′0解 [ST0
SREDNJA STROJNA SOLA

υdbe″ ,こkistraJ

Seznam uibenikov izza 3.letnik programa STROJNI TEHN lK za Solsko leto2019/20:

3 aS,3 bS

lzpOsOjevalnina za komplet uё benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uё benikov in jo ie

potrebno poravnati s plaこ ilom polo芝 nice Cena kompleta za duake znaga 43,82C*rrzpο soJα

2c276チ de′ονtt z1/eze々 z lθ %ρορυstO′,1乙 55`ノ

*ご
e dlyα ν々 drυ gemた

`η

′々υ1/raθ υごbe17旅 ル″[″スカマOⅣ′ヽヽ ,sa mυ Od lzposoyeva′ ηtte Odζ tげe zη eSet tt gα ″
た ρ′αあ′々 0`′zροsoyeνα′n′nO za ta υtten′々ν

 ρrνem′ n drυ gem謄
`η

′kυ

y te“ ρrlmerυノe ceη α々 ο
“
ρ′εια 2382 C

o Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika (geo-trikotnlk), Sestilo, iepno radunalo

Komplete utbenikov bomo izposojali v iitalnici Solske knjiZnice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani !olske knjiinice.

笏gil耐
ravnatelj

）
Ｓ Predmet Avtor Naslov MPC(VC)

V/ SLO Barve jezika 3, samostojni delovni zvezek zo
sloveniiino, Rokus

125θ

/ SL0 Odkrivajmo iivljenje besed 3, uibenik za knjiievnost 21,90
V/ MAT* Od logaritmov do vesolja /
/ MAT* Alfa 3 /
V/ NK0 Broz Zittek E Naartovanje konstrukcij, ufbenik in tabele 26,90
/ DKE* R Harb Krmilna teh nika, uiben ik /
/ URE* J.Drev En ergetika /
V/ PO* Z Steblovnik POdietniζ tvo /
/ stroka Krautov strojni!ki prfrodnik (priroinik uporobljojo

4 leta in qo obdrZiio)
30,00

*udbeniki, za katere dijaki ne plaiujejo izposojevalnine

{,* rrt,tf;
Sebastijan



S01Stt CfNT[R A10yO Jソ fST0
SREDNJA STROJNA SOLA
υdberiこkis々′αd

Seznam uこ benikov iz za 4 1etnik programa STROJNI TEHNIK za ζoisko leto 2019/20:

4 aS 4 bS 4 cS

lzposojevainina za komplet uこ benikovレ uこ beniSkega sklada znaこ a1/3 cene uこbenikov in io je

potrebno poravnati s plaこ‖om polo乏 nice Cena kompleta za dijake znaζ a 31,80C (izpOSoia

21,90C+delovni zvezek 2 10%pOpustom 9,90C)

●  Pri pouku potrebuiejo tudi dva trikotnika(geO― trikotnik),こ eStil。′乏epno raこ unalo

Komplete udbenikov bomo izposojali v ditalnici Solske knjiZnice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani Solske knjiZnice.

…滋バ…ravnateli

Uこ b.skl. Predmet Avtor Naslov MPC(V
C)

V/ SLO Odkrivajmo iivljenje besed 4, udbenik za

knji:evnost
21,90

SL0 Sloveniiina no poklicni maturi, zbirka
moturitetnih nalog z reiitvomi, RIC

11′ θθ

V/ MAT* J Sparovec Od kliudavn ice do integrala /

V/ A/1AT ALFA. Zaporedja, diferencialni radun, zbirka
nalog

16,90

V/ MAT* ALFA. Kombinatorika in verjetnostni rafun,
zbirka nalog

/

/ NKO BrOz Zittek E Nairtovanje konstrukcij, udbenik in tabele
(obd riijo iz 3. letniko )

26,90

+ uibenik zo izbirni predmet HID (Dinomiko)

儡 畿ぎ門竜
g'lo rrt,$*



Sotsn ccvrm Novo MEsro
sRroru:n srno.lrun 5oLe
Uibeniiki sklod

Seznam udbenikov za 1. letnik programa STROJNITEHNIK - poklicno tehniSko izobraievanje za

Solsko leto 2019/2O:

lzposojevainina za komplet uこ benikov iz uё beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in jo je

potrebnO poravnati s plaこ ilom pOlottnice Cena kompleta za duake znaζ a 27,00 C rrzpο Sけ。3′θθ
`+de′ονηノ2t/θ ze々 3θθ 6■ Kraυ 10ν stroJηだ々′ρrl′OCn′た 1』しθθ

`ノ

o Pri pouku potrebujejo tudl dva trikotnika (geo-trikotn ik), Sestilo, iepno raiunalo

Komplete udbenikov bomo izposojali v ditalnici Solske knjlinice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani Solske knjiZnice.

al
ravn atelj

l TA

Uこ b.skl. Predmet Avtor Naslov MPC{VC)
/ SLO* J. Kvas Mlada obzorja, Knjiievnost 4 /

/ SLO J Jo乏 ef Beg′ Slovenskijezik′ uこ benik 9′00

Sと 0 」ノ0たノ3eの Slovenski iezik, delovni zvezek - obdrZiio 2θθ
/ FIZ* R Kladnik Energija, toplota, zvok, svetloba, Fizika za

sredn ie5olce 2

/

/ SOC* A. Barle et al Uvod v sociologiio
′

′

/ GEO* M Likar Svet okoli nas 2, uibenik /
V/ SME* J.Stro p n ik Statika /

V/ OG* Kosmad J. Odrezavanje /

/ URE* J. Drev Enereetika ′
′

V/ stroka Kratllοv stroJ″
`〃

ρ″″Oεη′々 (″ρο
“

b/yay0 2た ty′η

Oわ″濠ijoノ

30′00

ANG uibenik bodo dijoki kupili no zaietku iolskega leto v
dogovoru s prof.

*udbeniki, za katere dijaki ne pladujejo izposojevalnine

禦1棧



Sotsn crNrm Novo MEsro
sReoNln stRotrun 50Ln
Uibeniiki sklod

Seznam uibenikov za 1. letnik programa AVTOSERVISNI TEHNIK - poklicno tehniSko

izobraievanje za Solsko lelo 2O19/2O:

1.TB

lzposojevalnina za komplet uё benikov iz uё beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in io je

potrebno poravnati s plaこ ilom polo乏 nice Cena kompleta za duake znaga 17,30 C rrzpο s″α&3θ 6
+de′0ソ″′zveze々 2θθ(ツ

. Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika (geo-trikotnik), lestilo, iepno radunalo

Komplete udbenikov bomo izposojali v iitalnici Solske knjiinice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani Solske knjiinice.

SebaStnlノ|…
ravn ateり

Uこ b.ski. Predmet Avtor Naslov M PC(V

C)

/ SLO* J. Kvas Mlada obzoria, Kn iiZevnost 4 /

/ SLO J.Joief Beg,

S. Kostanjiek
Slovenski jezik, udben ik 9,00

Sと0 J JοZげ 3θ%
S Koslα njζe々

Slovenski jezik, delovni zvezek - obdriijo 島θθ

V/ FIZ* R Kladnik Energija, toplota, zvok, svetloba; Fizika za

sred njeiolce 2

′

′

/ GEO M Likar Svet okoli nas 2, ufbenik 15,90

M.Bohner Motorno vozilo (ie imo jo) /

ANG utbenik bodo dijaki kupili na zadetku Solskega leta v
dogovoru s prof.

*uibeniki, za katere dijaki ne platujejo izposojevalnine
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iosn crNrm Novo MEsro
sReoruta stnotme 5oln
Uibeniiki sklad

Seznam udbenikov za 2. letnik programa STROJNITEHNIK - poklicno tehnisko izobra)evanje za

Solsko leto 2O19/20:

2.rA

lzposojevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniこ kega sklada znaζ a 1/3 cene uё benikovin io je

potrebno poravnati s piaこ‖om polottnice Cena kompleta za dijake znaζ a 24,90 C rKratrtOν

stro/nぶ灯ρriro● 9′々15θθ ξ+de′οソ′′zν″e々 210%ρ Oρυs10m 29θ9

o Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika (geo-trikotn ik), Sestilo, iepno raiunalo

Komplete udbenikov bomo izposojali v ditalnici Solske knji2nice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani Solske knjiinice.

鳳伽孟‖1画両
ravnateり

〉
Ｓ Predmet Avtor Naslov MPC{V

C)

1 SLO* J. Kvas Mlada obzorja, KnjiZevnost 5 ′

2 SLO Sloveniiino no poklicni moturi, zbirko
moturitetnih nalog z reiitvomi, RIC

11′ θθ

3 NKO* Broz Ziiek E. Nairtovanje konstrukcij, udbenik in tabele /

4 OKT* R Harb Krmilna tehn ika, udben ik /
Ｅ
υ PO* Z Steblovnik POdietnigtv。 /

6 U RE* J.Drev En ergetika /

7 stro ka κ″α●:Oν stroJ● iζkノ ρrrrοど′汝 {lzュ ′θ
`η

′ka gα ηα々οncυ

2′θιnflKα οbσttjyoノ

30′ 00

*udbeniki, za katere dijaki ne pladujejo izposojevalnine
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S01Sκ′CfAttR NOし′0ルイfS10
SREDNJA STROJNA 50LA

υこbell:こkis〃αd

Se2nam uこ benikov za 2.letnik programa AVTOSERViSNI TEHNIK― pOklicno tehniSko

izobrattevanje za ζolsko leto 2019/20:

lzposojevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in io je

potrebno poravnati s plaё ilom polo芝 nice Cena kompleta za dり ake znaこa 14,63 C llzpοSげα4′ 736
.derο 1/.プ zvezθ z々lθ%ρ Oρυs:0“ 29θ 0

o  Pri pOuku potrebujejo tudi dva trikotnika(geO― trikotnik),こ eStil。′芝epno raこ unalo

Komplete uibenikov bomo izposojali v ditalnici Solske knjiinice prve dni novega 5olskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani Solske knjiinice.

艶h輛ょれ,離

‐
lM岬減

ravnateり

2 TB
）
Ｓ Predmet Avtor Naslov MPC(V

C)

1 SLO J.Kvas Mlada obzoria, Knjiievnost 5 14,20
Ｚ^ SLO Sloveniiina no poklicni moturi, zbirko

maturitetnih nalog z reiitvomi, RIC

11′ θθ

3 stroka M.Bohner Motorno vozilo (udbenik dijaki ie imajo) /



SOι5β ε[ArTfR ⅣO1/OA′ [ST0
SREDNJA STROJNA SOLA

υごbell`々 i str●d

Seznam ucbenlkov lz ucbenlskega

lNSTALACIJ,OBLIKOVALEC KOVIN′

1. :etnik

sklada za 1,. letnik programa

STROJNI MEHANIK za lolsko
INSTALATER STROJNIH

leto 2019/20:

〉Ｃ
Ｊ Predmet Avtor Naslov MPC(V

C)

1 SLO* J. Kvas Mlada obzorja, Knji:evnost 1 /

2 Sと 0 Besede 1, delovni zvezek (obdriijo) 125θ

3 SL0 M.Gom boc Besede 1, udben ik 16,90

4 DRU* U Golob Geografija, utben ik /
Ｅ
Ｊ ANG v HOnett Tech talk, Elementary, utbenik (uporobljojo tri leto) 27,90

*uibenik, za katerega dijaki ne pladujejo izposojevalnine

lzpOsOjevainina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in io le

potrebno poravnati s platilom polo乏 nice Cena kompleta za dijake znaζ a 26,18C(lzρ οSOyevα 177ル

'α
14936+dera1/n′ zνθze々 zユ 0%ρOρυstOm ll′ 25f)

●  Pri pouku potrebuje,o tudi dva trikotnika{geo‐ trikotnik),ζ estilo,乏epno raこ unalo′

pomにno menl。′m eter′ de ovno obleko all kombine20n in delovneこ ev le

Komplete udbenikov bomo izposojali v ditalnici Solske knjiZnice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni straniSolske knjiinice.

…鰍ぞ′unvdp椛
ravn ateリ
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SOιStt CfNrfR ⅣοyO ttfST0

SREDN」A STROjNA SOLA

υdbell:`kistrad

Seznam uこ benikov:zuこ beniζ kega sklada za l.letnik programa MEHATRONIK OPERATER′ za

うoisko leto 2019/20:

1. letnik

lzpOsOjevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada 2naζ a 1/3 cene uё benikovin jo je

potrebno poravnati s plaこ ilom polo乏 nice Cena kompleta za dり ake znaga 26.18C(rzpο S″θναわわα
14,36チ de′ον″ノzνθze々 z lθ %ρOρυsiO“ 11′25f)

●  Pri pouku potrebuje,o tudi dva trikotnika(geo― trikotnik),ζ est‖ o′ 乏epno raこ unalo.

pomiこ no menl。 ,meter.delovno obleko ali kombinezon in delovneこ evlie

Komplete udbenikov bomo izposojali v iitalnici Solske knjiZnice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni strani Solske knjiinice.

…触 lu¨
ravnatelj

〉Ｃ
０ Predmet Avtor Naslov MPC(V

C)

1 SLO* J.Kvas M lada obzorja, KnjiZevnost 1 /

2 Sι 0 Besede 7, delovni zvezek (obdriijo) 125θ

3 SLO M.Go m boc Besede 1, uiben ik 16,90

4 DRU* U Golob Geografija, udben ik
′

′

5 ANG V Ho‖ ett Tech talk, Elementary, uabenik (uporabljajo tri teta) 27,90
*udbenik, za katerega dijaki ne pladujejo izposojevalnine
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Sorcn crNrm Novo MESTo
SREDNJA STRoJNA SoLA
Uibeniiki sklad

Seznam udbenikov iz udbenilkega sklada za 1. letnik programa AVTOSERVISER za 5olsko leto

2079/2O:

l  letnik

lzposoievalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada 2naζ a 1/3 cene uこ benikov in io je

potrebno poravnatis platilom poloЙnice Cena kompleta za dijake znaga 42,21C{′ zροSげeソαノ″ル,α

3oθ6C+de′ο1/12′ Z1/εze々 z lθ %ρOρ tlstO″ 911′ 25(ソ

●  Pri pouku potrebuiejo tudi dva trikotnika(geo― trikotnik).こ estilo,芝epno ratunalo,

pomにno menl。 .meter,delovno obleko a‖ kombine20n in delovneこ evlie

Komplete uこbenikov bomo izposojali vこ italniciこ oiske knilttnice prve dni novega ζolskega leta′

razpored razdelieVania pa bO oblavtten kOnec meseca avgusta na spietni straniζ olske knilttniCe

Sebas

ravnatelj

Ｘ
ゝ Predmet Avtor Naslov MPC iV

C}

1 SLO* J.Kvas Mlada obzoria. KnjiZevnost 1 /

2 Sと0 Besede 7, delovni zvezek (obdriijo) 1250
３^ SLO* U.Gom boc Besede 1, udben ik

′
′

4 DRU* U Golob Geografija, u dben ik
′
′

5 stroka M. Boh n er Motorno voz ilo 64,99

6 ANG V Hollett Tech tafk, Elementary, uibenik (uporobliaio tri leto) 27,90

*udbeniki, za katere dijaki ne pladujejo izposojevalnine



Solsxt cerurrn Novo MEsro
sneorv:n stRotrue 5on
Uibeniiki sklad

Seznam utbenikov iz udbeniikega sklada za 1. letnik programa AVTOKAROSERIST za iolsko leto
2Or9/2O:

!zposOjevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniこ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in lo le

potrebnO poravnati s plaこ ilom polo芝 nice Cena kompleta znaga 26,18C(jzpOSOJevα ln′′α14′ 93ξ チ

de′ονη′zveze々 zlθ%ρορυstO“ 11′250

●  Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika rge。 _trikotnik),こ estilo.乏epno raこ unalo,

pomにno menl。 ,meter,delovno obleko ali kombinezon in delovneこ evlle

Komplete uこbenikov bomo izposola‖ vこ itainici Solske knji差 nice prve dni novega golskega leta′

razpored razdelieVania pa bo objavり en kOnec meseca avgusta na spletni straniζ oiske knjittnice

Ravnatelj

1.  ietnik
〉
Ｓ Pred m et Avtor Naslov MPC(V

C}

1 SLO* J.Kvas Mlada obzoria, Kn iiZevnost 1 /

2 Sι 0 Besede 7, delovni zvezek (obdrZijo) 1250
3 SLO M.Go m boc Besede L, udben ik 16,90

4 DRU* U Golob Geografija, udben ik /
Ｌ
Ｊ TEH* I Vuこ ko Popravila ka roserij, ufbenik /

6 ANG V Ho‖ ett Tech talk, Elementarv, utbenik luporobljojo tri leto) 27,90
*utbenik, za katerega dijaki ne pladujejo izposojevalnine

辟
FSF竜
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Sotsxt ctNrm Novo MEsro
snroruta srRo.trun 5orn
Uibeniiki sklod

Seznam utbenikov lz udbeniSkega sklada za 2. letnik programa MEHATRONIK OPERATER za

iolsko leto 2O19/2O:

2.cS

lzposojevalnina za komplet uこ benikov iz uこ bengkega skiada znaga 1/3 cene uこ benikov in,o je

potrebno poravnati s plaこ ilom polo乏 nice Cena kompleta znaga 22,77C(lzpο Sげθ′αln′ηα ll′ 52ξ +

de′οソ″′zveze々 zlθ%ρορ
“
ど0“ 11′250

●  Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika(geo― trikotnik),6estilo′ 芝eono raこ unalo.

Komplete uibenikov bomo izposojali v ditalnici lolske knjiinice prve dni novega iolskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni straniiolske knjiinice.

勧sh4in面両
ravn ate町

〉
Ｓ Predmet Avtor Naslov MPC(V

C)

1 SLO* J. Kvas Mlada obzo rja, Knjiievnost 2 ノ

2 Sと 0 Besede 2, delovni zvezek (obdriijo) 125θ

3 SLO M.Gom boc Besede 2′ uこ benik 16,90

4 DRU* M OJこ DruZboslovje - zgodovina (MK), uibenik /
Ｅ
υ DRU* M Poё kar Druttboslovje― dttavtanSka kuLura(MK)′ uё benik /

6 stroka Harb R Krmilna tehn ika 1ろ 67
*ufbeniki, za katere dijaki ne platujejo izposojevalnine

螂
膨 暑

鰤 絶畷



SOとStt C[NTfR IVOソ 0′ИfST0
SREDNJA STROINA SOLA

υあ eriζkis〃αd

Seznam uこ benikov iz uこ beniSkega skiada za 2 1etnik programa AVTOSERVISER zaも olsko leto

2019/20:

2 dS,2eS

lzposojevalnina za komplet uこ benikovレ uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in,o le

potrebno poravnati s plaこ‖om polo差 nice Cena kompleta znaζ a 32,91C(レροSOJevα′ρわα21′666+
de′ονη′zveze々 zlθ%ρορυstO“ 11′ 250

●  Pri pouku potrebuiejo tudi dva trikotnika(geo‐ trikotnik),ζ estilo,乏epno raこ unalo,

Komplete udbenikov bomo izposojali v fitalnici Solske knjiZnice prve dni novega Solskega leta,
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca avgusta na spletni straniSolske knjiinice.

SebaStl勉グunvdp雨
ravnatelj

〉Ｃ
υ Predmet Avtor Naslov MPC(V

C)

1 SLO* J. Kvas Mlada obzorja, Knjiievnost 2 /

2 Sと0 Besede 2, delovni zvezek (obdriijo) 125θ
３^ SLO* M.G om boc Besede 2, udbenik /

4 DRU* M Otに Druiboslovje - zgodovina (MK), uibenik /
Ｅ
Ｊ DRU* M.Podkar Druiboslovje - driavljanska kultura (MK),

ufbenik
/

6 stroka M.Bohner Motorno vozilo rabdrttijο  rz l′etη ′々ω 64,99

+udbeniki, za katere dijaki ne plaiujejo izposojevalnine

辟
膨

・
嗜
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SOLS● CfArTfR Ⅳοyο A′fST0
SREDNJA STROJNA SOLA

υdbe″:こkistraJ

Se2nam uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada za 2 1etnik programa AVTOKAROSERIST′

STROJNIH INSIALACり ,OK za ζolsko leto 2019/20:

2 fS

INSTALATER

!zposojevalnina za komplet uё benikov iz uこ beniζ kega sklada znaga 1/3 cene uこ benikov in io je

potrebno poravnati s plaこ‖om polo芝 nice Cena kompleta za dttake znaga(rZρ οSttevα′η′
"α

&296チ
deノονη′zソ″ε々 11′25C)= 19,54C

O  Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika rge。 ―trikotnik),こ estilo,乏 epno raこ unalo.

Kompiete uこ benikov bomo izposojali vこ italnici ζolske knjittnice prve dni novega ζolskega leta′

ra2pOred razdeljevanja pa bo obiaVり en kOnec meseca avgusta na spletnistraniこ olske knjlЙ nice

…襴 ′蹴v…
ravnatelj

〉Ｃ
υ Predmet Avtor Naslov MPC(V

C)

1 SLO J. Kvas Mlada obzoria, Kn iiievnost 2 7,99

2 Sι 0 Besede 2, delovni zvezek (obdrZijo) 1250
３^ SLO M.Gom boc Besede 2, udben ik 16,90

4 DRU* M ouこ Druiboslovje - zgodovina (M K), udbenik /
Ｅ

， DRU* M Poこkar Druiboslovje - driavljanska kultura (MK),

udbenik
/

*udbeniki, za katere dijaki ne pladujejo izposojevalnine

ぶJ



SOtS(C[ArT[R A101/OM[ST0
SREDNJA STROJNAもOLA
υごbe″ :ζkf 5〃αrf

Seznam uこ benikov iz uこ benigkega sklada za 2 1etnik programa OBLIKOVALEC KOVIN,STROJNI

MEHANIK― VAJENCl za goisko leto 2019/20:

lzpOsOjevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sk:ada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in io je

potrebno poravnati s plaこ ilom polottnice Cena kompleta za duake znaζ a(lzροSOyθνα′η′ηα 99θ6+

de′ονll′ z1/θze々 lIZ′ 25c,, 21,15C

●  Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika rge。 _trikotnik),こ estilo,乏 epno raこ unalo,

Komplete uこbenikov bomo izposojali vこ itainici golske knjittnice prve dni novegaう olskega leta,

razpored razdeljevanja pa bo objavtten kOnec meseca avgusta na spletni straniζ olske knjittnice.

動…鰍 |‖i…
ravnatelj

2
〉
Ｓ Predmet Avtor Naslov MPC{V

C)

1 SLO J. Kvas Mlada obzorja, KnjiZevnost 2 12,80

2 Sと 0 Besede 2, delovni zvezek (obdrZijo) 1ろ 5θ

3 SLO M.Gom boc Besede 2, uibenik 16,90

4 DRU* M OJこ Druttbosiovje― zgodovina(MK)′ uこ benik /
Ｅ
υ DRU* M Poこ kar DruZboslovje - dr)avljanska kultura (MK), udbenik

′

′

*udbeniki, za katere dijaki ne plaiujejo izposojevalnine

鰺
IFS・1

S* rrz,P,4



SOとSで C[lVTER A10yOん″fSTO
SREDNJA STROJNA SOLA

υどbe″ :こki strad

Seznam uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada za 3 1etnik programaヽlEHATRONIK OP[RATER za

3olsko leto 2019/20:

*uこ benikし za katere dijaki ne plaこ ulelo iZposojevainine

lzposojevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in io je

potrebno poravnati s plaこ‖om polo乏 nice Cena kompleta 2naSa 17.60C

●  Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika(geo― trikotnik),こ estilo,乏epno raこ unalo,

Kompiete uёbenikov bomo izposoja‖ v ёitalnici ζolske kn,ittnice prve dni novega ζolskega leta′
razpored razdeljevan,a pa bO objavljen konec rneseca avgusta na sp!etni strani ζolske knilttniCe

Sebastij6

ravnatelj

3 cS
〉Ｃ
Ｊ Predmet Avtor Naslov MPC(V

C)

1 SLO J. Kvas Mlada obzorja, Knjiievnost 3 12,80
Ｚ^ Stroka

MEH

Mehatronika′ uこ benik(。 bdrttijo iz 2 1etnika) 40,00

３^ Stroka *

MEH

R Balattic Programiranje CNC strojev /

蜃 鰊

JS磯
終ゃ:12′祠



Sotsru crt'trcn r'tovo MEsro
SREDNJA STROJNA SOLA

Uflbeniiki sklod

Seznam udbenikov iz udbeniSkega sklada za 3. letnik programa AWOSERVISER za Solsko leto
2019/20:

lzpOsOievainina za komplet uこ benikov iz uё beniζ kega sklada znaこ a1/3 cene uこ benikov in io je

potrebno poravnati s plaこ‖om polo乏 nice Cena kompleta za dilake znaga 25,93C

● P‖ pouku potrebttgo tudi dVa t‖ kotnika rge。 _t百kotnk),SesJlo,乏 epno raこ unalo,

Komp!ete uこbenikov bomo izposojali vこ itainici ζoiske kniiZnice pⅣ e dni novegaう olskega leta′

razpored razde!jevanja pa bo objavり en konec rneseca avgusta na spletni strani ζolske knjittnice.

ar
jan BreZnjak, univ.dipl.inZ.

ravnatelj

3 dS′ 3 eS
〉
Ｓ Predmet Avtor Naslov MPC(VC)

1 SL0 J.Kvas Mlada obzorja, Knf iievnost 3 12,80

Ｚ^ stroka Motorno vozilo, udbenik - obdriijo iz 2.letniko 64,99

*udbeniki, za katere dijaki ne plaiujejo izposojevalnine

勒

("rrir,t*



S01S(C[AttR ⅣOし′0ル4fST0

SREDNJA STROJNA SOLA

Uこbertigkiskrad

Se2nam uこ benikov i2 uこ beniSkega sklada za 3.letnik programa OBLIKOVALEC KOVIN in

iNSTALATER STROJNIH!Nζ TALAC‖ zaも olsko leto 2019/20:

lzposolevainina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in jo le

potrebno poravnati s plaこ‖om polo乏 nice Cena kompleta znaζ a 4,27C

●  Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika rtte。 _trikotnik),Sestilo.芝 eono raё unalo,

Komplete uこbenikov bomo izposoja‖ vこ itainici ζolske kn,1芝 niCe prve dni novega g。 lskega leta′

razpored razdelleVanja pa bo objavtten kOnec meseca avgusta na spletni straniζ olske knilttniCe

,r-)/n^^r
, illlle'

Sebastijarf dre/njak, u n iv. d ipl. in i.
ravn atelj

3 fS
〉
Ｓ Predmet Avtor N aslov MPC(V

C)

1 SLO J. Kvas M lada obzorja, Knjiievnost 3 12,80

奮轡聡

♂
′
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50と Sκ′CfⅣT[R ⅣOVOA′[ST0
SREDNJA STROJNA SOLA
υどbelliこki s々′αd

Seznam uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada 2a 3.letnik programa AVTOKAROSERIST za ζolsko ieto

2019/12:

lzpOsttevalnina za komp:et uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 cene uこ benikov in jo ie

potrebno poravnati s platilom polo芝 nice Cena kompleta za dijake 2naζ a 10.53C

O  Pri pouku potrebujejo tudi dva trikotnika{geo― trikotnik),ζ estilo,芝epno ratunalo,

Komplete uこbenikov bomo izposOjali v ёitalnici ζoiske knjittnice prve dni novega ζolskega leta,
razpored razdelleVan,a pa bo obiavり en kOnec meseca avgusta na spletni strani ζolske knjittnice

SebaStll軋魚‖…ravnateli

3
〉
Ｓ Pred met Avtor Naslov MPC(vC}
1 SLO J. Kva s M lada obzorja, Knjiievnost 3 12,80

2 stroka Popravila karoserij - obdriijo iz 2.letnika 18,78



iotsru cptrtrtn Novo MEsro
SREDNJA STROJNA SOLA

Uibeniiki sklad

Seznam uこ benlkov iz uこ beniζ kega sklada za l letnik programa POMOこ NIK PRITEHNOLOも KIH

PROCESiH za ζolsko leto 2019/20:

〉Ｃ
０ Predmet Avtor Naslov MPC(VC)
1 SLO* Debeuak′ Beg Berilo ′

′

2 MAT* T.Uran Matematika za niZje poklicno izobraievanje /

3 SLO* Debeljak, Beg Slovenski jezik /
*U6beniki se izposojajo brezpladno

Komplete udbenikov bomo izposojali v ditalnici Solske
razpored razdeljevanja pa bo objavljen konec meseca

knjiinice prve dni novega iolskega leta,
avgusta na spletni strani Solske knjiZnice.

勁sttlu¨
ravnatelj


