
 
 

RAZDELJEVANJE UČBENIKOV ZA SPLŠ in ERŠ 

2022/23 

Razdeljevanje učbenikov bo potekalo v šolski knjižnici (Nova Gorica, 

Erjavčeva 4A, stopnišče C). 
 

 Novinci – dijaki 1. letnikov vseh smeri 

23.-26. 8. 2022, od 8. do 15. ure 

V  tem terminu bodo prevzemali učbenike dijaki novinci vseh smeri 

Elektrotehniške in računalniške šole in Strojne, prometne in lesarske šole. 

 

 Dijaki višjih letnikov – 4-letni programi 

29.-31. 8. 2022 

8.30-12.00 in 13.00-15.00    (12.00-13.00 – malica) 

V tem terminu bodo prevzemali učbenike dijaki 4-letnih programov in sicer: 

tehnik računalništva (2.RA, 2.RB, 3.RA, 3.RB, 4.RA, 4.RB), 

elektrotehnik (2.AE, 3.AE, 4.AE, 4.BE), 

strojni tehnik (2.ST, 3.ST, 4. ST), 

tehnik mehatronike (2.TM, 3.TM, 4.TM), 

logistični tehnik  (2.LT, 3.LT, 4.LT). 
 

 Dijaki višjih letnikov – nižjepoklicni, poklicni in 

nadaljevalci 

Dijaki poklicnih smeri (3-letni programi) in nadaljevalnih programov (PTI) bodo 

učbenike prevzeli po 1. 9. 2022, ko bo objavljen razpored razdeljevanja 

učbenikov. 

Dijaki 3.CE in 3.ME bodo prevzeli učbenike 1. 9. 2022 po končani razredni uri, 

ker gredo v septembru na prakso. 



 
 

RAZDELJEVANJE UČBENIKOV ZA GZŠ 2022/23 

Razdeljevanje učbenikov bo potekalo: 

za dijake tehniške gimnazije v šolski knjižnici: Erjavčeva 4A, stopnišče C; 

za dijake zdravstvene šole pa v šolski knjižnici: Erjavčeva 8, 4. nadstropje. 

 

 Novinci – dijaki 1. letnikov  

25.-26. 8. 2022, od 8. do 13. ure 

 

 Dijaki višjih letnikov 

Dijaki višjih letnikov bodo učbenike prevzeli po razporedu, ki bo objavljen 

1. 9. 2022. 

Dijaki 4.AZ, 4.BZ in 3.AB bodo prevzeli učbenike 1. 9. 2022 po končani razredni 

uri, ker gredo v septembru na prakso. 

 

  



 
 

RAZDELJEVANJE UČBENIKOV ZA SETŠ 2022/23 

Razdeljevanje učbenikov bo potekalo v šolski knjižnici: Erjavčeva 8, 

4. nadstropje. 

 

 Novinci – dijaki 1. letnikov  

25.-26. 8. 2022, od 8. do 13. ure 

 

 Dijaki višjih letnikov 

Dijaki višjih letnikov bodo učbenike prevzeli po razporedu, ki bo objavljen 

1. 9. 2022. 

Dijaki 2.dET bodo prevzeli učbenike 1. 9. 2022 po končani razredni uri, ker 

gredo v septembru na prakso. 

 

 

 

 


