
S T E   Ž E   N A R O Č I L I ?S T E   Ž E   N A R O Č I L I ?

N O T N A   M A P A   Z A   Š O L S K E   Z B O R EN O T N A   M A P A   Z A   Š O L S K E   Z B O R E
Spoštovani glasbeni pedagog, spoštovani glasbenik,

Notna mapa za šolske zbore izhaja trenutno v 24. letniku, 
na obračunsko obdobje (letnik izhajanja) izzidejo štiri številke.

Če se boste odločili, da Notno mapo za šolske zbore (NMzŠZ)naročite, 
vas vabimo, da izpolnete spodnjo naročilnico.  

Cena ene številke je 24,95 EUR ; naročnina na eno številko vsebuje: 
1 izvod partitur za profesorja glasbe in  - pravna oseba sama izbere (a ali b): 

a. Elektronsko povezane vsebine klavirskimi oz. instrumentalnimi (+ vokalnimi) 
      spremljavami v MP3 zapisu, zborovskimi partiturami v PDF zapisu    ali

b. 20 izvodov zborovskih partitur za učence / pevce
Če ne označite ne a. ne b. možnosti, velja, da izbirate možnost a.

Pravna oseba (šola, ipd.) lahko naroči NMzŠZ le v izbranem kompletu (a ali b). 
Poštnina in pakiranje sta za naročnike vračunani v ceno, DDV je vključen v ceno.

                       S spoštovanjem,    ASTRUM glasbena založba

      Vito Primožič, u. d.i.a., urednik založbe    v Tržiču, junija 2022

NAROČAMO PUBLIKACIJO:   Notna mapa za šolske zbore

od 92. številke (zadnja številka 23. letnika) ali od …..... številke naprej. Naročnina velja do vašega pisnega preklica
ter do izteka koledarskega leta, v katerem naročnino preklicujete.  Cena: 24,95 EUR na številko.  Naročnina na
eno številko vsebuje: 1 izvod tiskanih partitur za profesorja glasbe in

a. Elektronsko povezane vsebine s klavirskimi oz. instrumentalnimi (+ vokalnimi) spremljavami, ali
b. 20 izvodov zborovskih partitur (8 strani) za učence / pevce)

         NAVODILO: izberite možnost a. ali možnost b. / Če ne označite ne a. ne b. možnosti, velja, da izbirate možnost a.
DDV, poštnina in pakiranje so pri naročniškem razmerju vključeni v ceno. ·   Na obračunsko obdobje izzidejo 4 številke.
LE AKTUALNI NAROČNIKI   NOTNE MAPE ZA ŠOLSKE ZBORE   LAHKO NAROČIJO TUDI POSAMEZNE PREJŠNJE  - samo učiteljske izvode:

ISTOČASNO NAROČAMO ŠE NASLEDNJE POSAMEZNE ŠTEVILKE PREJŠNJEGA LETNIKA:
Notna mapa za šolske zbore št. 91 (cena: 16,95 EUR)   Notna mapa za šolske zbore št. 89 (cena: 16,95 EUR)

Notna mapa za šolske zbore št. 90 (cena: 16,95 EUR)   Notna mapa za šolske zbore št. …................ (cena: 16,95 EUR)

OPOMBE:  Posamezne skladbe iz Notne mape za šolske zbore za potrebe tekmovanj, festivalov ipd. dobavljamo le aktualnim naročnikom

ASTRUM Naročilnica za Naročilnica za pravne osebepravne osebe

NAROČILNICA – Notna mapa za šolske zbore                                                                    

Naročnik: OSNOVNA ŠOLA (ali druga pravna oseba) ............................................................................................................

Naslov / poštna številka / kraj: .............................................................................................................................................

ID za DDV šole: .............................................................................   Davčni zavezanec:       DA     NE           (obkroži!)

Podpis / žig: ........................................................ Kraj in datum naročila: ….......................................................................

e-naslov za pošiljanje elektronskopovezanihvsebin: ........................................................................................................

Naročilnico pošljite na naslov:  ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŽIČ   ali na faks: 04 / 59 25 801
ali po e-pošti: info@astrum.si  ali nas pokličite na telefon: 04 / 59 25 800                                               AS P200089 • junij 2022

Nakup posamezne številke – tako fizične kot pravne osebe – če in kadar založba to omogoča:

Naročam zvezek / zvezke št. ............................................................................................. (ostale podatke vpišite zgoraj in spodaj)
Cena: 16,95 EUR na en naročniški izvod. Nakup vsebuje: (1) izvod izbranega tiskanega notnega zvezka.

ASTRUM d.o.o. ·  Cankarjeva 7 ·  4290 Tržič  ·  SLOVENIJA • Telefon: +386 (04) 59 25 800 ·  Telefaks: +386 (04) 59 25 801
 e-pošta: info@astrum.si  ·  spletna stran: www.astrum.si • TRR:  Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana     BIC / SWIFT: LJBASI2X      IBAN: SI56 0288 9026 2775 970 (02889-0262775970)

TRR: Nova KBM     BIC / SWIFT: KBMASI2X     IBAN: SI56 0400 1004 9700 558(04001-0049700558) 
Reg. firma. Kranj št. Srg 1498/90, 1291/90 in 95/00143  ·  Ustanovni kapital: 7.515.- EUR  ·   Registracija podjetja: ASTRUM, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., TRŽIČ , CANKARJEVA CESTA 007, TRŽIČ, 4290 TRŽIČ

Matična številka: 5431255  ·   Identifikacijska številka za DDV: SI19950985  ·   Davčni zavezanec: DA
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