KOMPLET UČBENIKOV GESŠ Trbovlje
Šolsko leto 2022/2023
Program: EKONOMSKI TEHNIK
letnik 3.
predmet
slovenski jezik
matematika
psihologija
sodobno gospodarstvo
poslovanje podjetij
SKUPAJ CENA UČBENIKOV
IZPOSOJEVALNINA

učbenik
Branja 3
Na pragu besedila 3
Matematika 3
Uvod v psihologijo
Sodobno gospodarstvo 3
Poslovanje podjetij …

cena
izposojevalnina
21,20 €
1,00 €
21,50 €
1,00 €
22,60 €
2,14 €
13,05 €
1,00 €
28,90 €
5,96 €
27,90 €
1,00 €
135,15 €
12,10 €

Žig šole in podpis ravnateljice
_______________________

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

EKONOMSKI TEHNIK, 3. letnik

naziv

predmet

BRANJA 3, berilo–PRENOVLJENO, DZS, EAN: 9789610201779

Slovenščina

NA PRAGU BESEDILA 3, učbenik - POSODOBLJENO, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710194

Slovenščina

NA PRAGU BESEDILA 3, delovni zvezek - POSODOBLJENO, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710200

Slovenščina

Felda, Bon Klanjšček, Dvoržak: Matematika 3, učbenik, DZS, EAN: 9789610207313

Matematika

Škrlec: Matematika 3, zbirka nalog, DZS, EAN: 9789610207320
brezplačna izposoja v šolski knjižnici

Matematika

Kay, Jones, Brayshaw, Trapnell: FOCUS 4, učbenik, PEARSON EDUCATION, DZS, EAN:
9781447998310

Angleščina kot prvi tuji jezik

FOCUS 4, delovni zvezek, PEARSON EDUCATION, DZS, EAN: 9781447998396

Angleščina kot prvi tuji jezik

THEMEN AKTUELL 1, učbenik, HUEBER, MKT, EAN: 9783190016907

učbenik »za na klop« Nemščina kot drugi tuji jezik

Nemščina kot drugi tuji jezik
M. Krenker: Pause!! 2 : zbirka vaj k Themen aktuell 2 (1-5), samozal. M. Krenker, EAN:
9789612453671
ZBIRKO VAJ IMAJO DIJAKI ŽE IZ 2. LETNIKA!
A.Kompare et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO, učbenik za psihologijo, prenovljen, DZS, EAN:
9789610201083

Psihologija

Ušaj Hvalič: POSLOVANJE PODJETIJ, MENEDŽMENT IN TRŽENJE, učbenik, Mohorjeva založba,
EAN: 9783708605470

Poslovanje podjetij

Zirnstein, Tratar, Vrčon Tratar: SODOBNO GOSPODARSTVO 3, Temelji pravne kulture,
Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja, učbenik, Mohorjeva založba, EAN: 9783708605449

Sodobno gospodarstvo

Batistič: EKONOMIKA 2, učbenik za modul Ekonomika poslovanja, DZS, EAN: 9789610201663
možna izposoja v šolski knjižnici

Materialno knjigovodstvo

Gradivo v sivih poljih je gradivo, ki ga dijaki dobijo v učbeniškem skladu.
V primeru, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, si lahko brezplačno izposodijo tudi zbirko nalog
Matematika 3.
Učbenik Ekonomika 2 je neobvezna literatura; dijaki si ga lahko izposodijo kot ostalo knjižno gradivo v šolski knjižnici.

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
ZA 3. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 3. letnik, da si iz
učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 3. letnik programa ekonomski tehnik.
Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola in je priloga k temu obvestilu.
Dijaki si lahko za posamezen letnik izposodijo le celoten komplet učbenikov.
Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek
izposojevalnine učbeniškega kompleta je odvisen od izbora šole in znaša največ tretjino nabavne
cene vseh v kompletu izbranih učbenikov. Izposojevalnina mora biti plačana ob prijavi (primer
izpolnjene položnice je v prilogi). Ob naročilu učbenikov morate obvezno s seboj prinesti
potrdilo o poravnani izposojevalnini. Brez potrdila o plačilu učbenikov ne morete
naročiti in kasneje prevzeti.
Komplet učbenikov boste lahko prevzeli v šolski knjižnici prvi teden pouka.
Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali
ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta zanj v skladu s 1. točko 12. člena Pravilnika
o upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino.
Če do 20. 6. 2022 ne dostavite izpolnjene prijavnice za učbeniški sklad in potrdila o plačani
izposojevalnini učbeniškega sklada, vam šola ne more pravočasno zagotoviti kompleta
učbenikov.
Če želite uveljavljati subvencijo za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, morate vlogo
z obrazložitvijo in dokazilom priložiti ob prijavnici za učbeniški sklad.
------------------------------------------------ o d r e ž i --------------------------------------------------PRIJAVNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD
SREDNJA ŠOLA / PROGRAM:

EKONOMSKI TEHNIK

Priimek in ime dijakinje-dijaka: __________________________________________________________________
Letnik, v katerega se vpisuje: 3. letnik

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola.

Podpis staršev:
____________________________

Primer izpolnjene položnice za plačilo izposojevalnine za učbeniški sklad:

Znesek izposojevalnine za 3. letnik programa ekonomski tehnik znaša 12,10 €.

