
  

Ljubljana, 16. 6. 2020 

 

OBVESTILO O UČBENIŠKEM SKLADU 
(1. letnik) 

 
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik, da si iz 

učbeniškega sklada izposodijo določene učbenike. 

Seznam priporočenih učnih gradiv (učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk nalog …) je objavljen na 

oglasni deski in na spletni strani šole. 

 

Izposodite si lahko celoten komplet učbenikov ali posamezne učbenike (ustrezno označite 

na naročilnici). 

 

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ tretjino maloprodajne cene vseh 

izbranih učbenikov. Izposojevalnino boste poravnali s položnico, ki jo boste prejeli jeseni.  

 

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga ne 

boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom 

o upravljanju učbeniških skladov. 

Učbenike boste prejeli ob začetku šolskega leta. Spremljajte obvestila na oglasni deski in spletni 

strani šole.  

 

Skrbnica učbeniškega sklada:        Ravnateljica: 

     Maja Pavčič, knjižničarka                    Lidija Žigon   

 

 

Učbeniški komplet za 1. letnik v šolskem letu 2020/2021 

 
 cena učbenika  izposojevalnina  

Ambrož D.et al.: BRANJA 1, učbenik, DZS 21,20 6,50 

Cedilnik A.et al.: ZGODOVINA 1, Prazgodovina in stari vek, učbenik, MKZ, 2018 19,90 6,00 

Kürbus T. et al.: OBČA GEOGRAFIJA ZA 1. LETNIK GIMNAZIJ, učbenik, MKZ 

ali Senegačnik J., Drobnjak B.: OBČA GEOGRAFIJA, učbenik, Modrijan 

ali Baloh E. et al.: GEOGRAFIJA 1, učbenik, MKZ, 2017 

16,40 

17,50 

18,40 

5,00 

Smrdu A.: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 1, učbenik, Jutro 15,90 5,00 

Močnik D. et al.: GLASBA 1, učbenik, MKZ 21,40 6,50 

Mohorič A., Babič V.: FIZIKA 1, učbenik, MKZ 21,90 7,00 

A. Campbell N.,  B. Reece J.: BIOLOGIJA 1, učbenik, Mohorjeva založba 19,70 5,50 

 

Učbenik za geografijo bomo določili ob začetku šolskega leta glede na razred, v katerega 

boste vpisani. 
 

Točen znesek izposojevalnine bomo določili po pregledu prijav. 
 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 01/62 04 207 ali pišete na: knjiznica@gjp.si 

       
 


