KOMPLET UČBENIKOV GESŠ Trbovlje
Šolsko leto 2022/2023
Program: GIMNAZIJA – športni oddelek
letnik 4.
Komplet učbenikov – drugi tuj jezik nemščina
predmet
slovenski jezik

učbenik
Branja 4

cena
21,20 €

izposojevalnina
1,00 €

Na pragu besedila 4

21,50 €

1,00 €

matematika

Matematika 4

19,20 €

1,00 €

nemški jezik

Themen aktuell 3

21,60 €

1,00 €

zgodovina

Zgodovina 4

19,80 €

1,00 €

filozofija

Filozofija za gimnazije

17,80 €

1,00 €

121,10 €

SKUPAJ CENA UČBENIKOV
IZPOSOJEVALNINA

6,00 €

Komplet učbenikov – drugi tuj jezik francoščina
predmet
slovenski jezik

učbenik
Branja 4

cena
21,20 €

izposojevalnina
1,00 €

Na pragu besedila 4

21,50 €

1,00 €

matematika

Matematika 4

19,20 €

1,00 €

zgodovina

Zgodovina 4

19,80 €

1,00 €

filozofija

Filozofija za gimnazije

17,80 €

1,00 €

SKUPAJ CENA UČBENIKOV

99,50 €

IZPOSOJEVALNINA

5,00 €

Učbeniki za izbirne maturitetne predmete, ki si jih lahko izposodite kot dodatek k kompletu (znesek izposojevalnine izračunate tako,
da izposojevalnino izbranega učbenika prištejete k znesku izposojevalnine osnovnega kompleta za 4. letnik)
izbirni predmet

učbenik

geografija

Slovenija 2

cena
20,50 €

izposojevalnina
1,00 €

biologija

Ekologija

17,50 €

1,00 €

Spoznajmo gene in dedovanje

12,30 €

1,00 €

sociologija

Sociologija

17,90 €

1,00 €

psihologija

Psihologija, Spoznanja in dileme

17,10 €

1,00 €

fizika

Elektrika, magnetizem in atomi

23,50 €

1,00 €

Energija, toplota, nihanje in …

22,50 €

1,00 €

OPOMBA:
Učbenik Slovenija 1 za geografijo ter učbenik Biologija 2 in 3 : funkcionalna fiziologija z anatomijo za biologijo kot izbirni maturitetni
predmet si naročniki učbeniškega sklada izposodijo v šolski knjižnici brezplačno.

Žig šole in podpis ravnateljice
_______________________

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

GIMNAZIJA – športni oddelek, 4. letnik

naziv

predmet

BRANJA 4, berilo–PRENOVLJENO, DZS, EAN: 9789610202318

Slovenščina

NA PRAGU BESEDILA 4, učbenik, POSODOBLJENO, ROKUS KLETT, EAN: 9789612711245

Slovenščina

NA PRAGU BESEDILA 4, delovni zvezek - POSODOBLJENO, ROKUS-KLETT, EAN:
9789612711252

Slovenščina

Bon Klanjšček, Felda: MATEMATIKA 4, učbenik, DZS, EAN: 9789610202233

Matematika

Felda : MATEMATIKA 4, zbirka nalog, DZS, EAN: 9789610202257
brezplačna izposoja v šolski knjižnici

Matematika

Matematika
Brilej, Nikič, Seljak: OMEGA 4, Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika, zbirka nalog,
ATAJA, EAN: 9789616225694
možna izposoja v šolski knjižnici
Matematika
Brilej, Ivanec, Kušar: OMEGA 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral,
zbirka nalog, ATAJA, EAN: 9789616225564
možna izposoja v šolski knjižnici
Kay et al.: FOCUS 5, učbenik, PEARSON EDUCATION LIMITED, EAN: 781447998532
UČBENIK IMAJO DIJAKI ŽE IZ 3. LETNIKA!

Angleščina kot prvi tuji jezik

FOCUS 5,delovni zvezek, PEARSON EDUCATION LIMITED, EAN: 9781447998617
DELOVNI ZVEZEK IMAJO DIJAKI ŽE IZ 3. LETNIKA!

Angleščina kot prvi tuji jezik

ENTRE NOUS 2, učbenik, DIFUSION, ROKUS KLETT, EAN: 9788484439271

Francoščina kot drugi tuji jezik

ENTRE NOUS 2, učbenik, DIFUSION, ROKUS KLETT, EAN: 9788484439271

Francoščina kot izbirni predmet

THEMEN AKTUELL 3, HUEBER, MKT, EAN: 9783190016921

Nemščina kot drugi tuji jezik

Bock, Müller: THEMEN AKTUELL 3, delovni zvezek, HUEBER, MKT, EAN: 9783190116928

Nemščina kot drugi tuji jezik

Krenker: SCHNIPP, SCHNAPP - moja pot do mature iz nemščine, Papirnica Domen, EAN:
9789619275825

Nemščina kot drugi tuji jezik MATURA

Miščević, Klampfer, Kante, Vezjak: FILOZOFIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik, MKZ, EAN:
9788611177274

Filozofija

Gabrič, Režek: ZGODOVINA 4, učbenik, prenovljena izdaja, DZS, EAN: 9789610201793

Zgodovina

naziv

Izbirni maturitetni predmet

Senegačnik: SLOVENIJA 1, učbenik, Modrijan, EAN: 9789612412340
brezplačna izposoja v šolski knjižnici

Geografija

Senegačnik: SLOVENIJA 2, učbenik, Modrijan, EAN: 9789612414269

Geografija

Stušek, Gogala: BIOLOGIJA, FUNKCIONALNA ANATOMIJA S FIZIOLOGIJO, učbenik, DZS, EAN: Biologija
9788634118223
brezplačna izposoja v šolski knjižnici; v knjigarnah ni več dobavljiv!
Tome, Vrezec: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA - EKOLOGIJA, učbenik, DZS,
EAN: 9789610201977

Biologija

Kreft, Krapež: SPOZNAJMO GENE IN DEDOVANJE, učbenik, Modrijan, EAN: 9789612415273 Biologija
Počkar, Tavčar Krajnc: SOCIOLOGIJA, učbenik, DZS, EAN: 9789610201113

Sociologija

Kompare et al.: PSIHOLOGIJA, Spoznanja in dileme, učbenik, DZS, EAN: 9789610201090

Psihologija

Kompare et al.: PSIHOLOGIJA, Spoznanja in dileme, delovni zvezek, DZS, EAN:
9789610202479

Psihologija

Kladnik, Kodba: ELEKTRIKA, MAGNETIZEM IN ATOMI, učbenik, DZS, EAN: 9789610208457

Fizika

Kladnik, Kodba: Energija, toplota, nihanje in valovanje, učbenik, DZS, EAN: 9789610207337

Fizika

Fizika 2012 - 2017. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012 - 2017, Državni izpitni center, Fizika
EAN: 9789616899420
priporočeno gradivo!
Kemija
Kemija 2011 - 2016. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011 - 2016, Državni izpitni
center, EAN: 9789616899260
priporočeno gradivo!

Gradivo v sivih poljih je gradivo, ki ga dijaki dobijo v učbeniškem skladu. Poleg osnovnega kompleta si lahko dijaki
izposodijo tudi učbenike za izbirne maturitetne predmete – individualno glede na lastno izbiro predmetov.
V primeru, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, si lahko brezplačno izposodijo tudi zbirko nalog
Matematika 4.

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV
ZA 4. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 4. letnik, da si iz
učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 4. letnik programa gimnazija – športni
oddelek.
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: GIMNAZIJA – športni oddelek
Priimek in ime dijakinje-dijaka: __________________________________________________________________
Letnik, v katerega se vpisuje: 4. letnik
Naročam (izbrano obkroži):

KOMPLET Z NEMŠČINO / KOMPLET S FRANCOŠČINO

Za svojega otroka nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov, ki ga je določila šola.
Naročam tudi učbenik za maturitetni izbirni predmet

Podpis staršev:

____________________________
Primer izpolnjene položnice za plačilo izposojevalnine za učbeniški sklad:

Znesek izposojevalnine za 4. letnik programa gimnazija – športni oddelek znaša
6,00 € za osnovni komplet z nemščino oziroma 5,00 € za osnovni komplet s
francoščino.
K osnovnem kompletu lahko naročite tudi učbenike za izbirne maturitetne predmete; znesek
izposojevalnine izračunate tako, da k izposojevalnini osnovnega kompleta prištejete zneske
izposojevalnin izbranih učbenikov za izbirne predmete.

