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Junij 2020 

 

OBVESTILO UČBENIŠKEGA SKLADA ZA DIJAKE PRVEGA LETNIKA  
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Dijakom, ki boste v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik Gimnazije Škofja Loka, bo šola 
omogočila izposojo učbeniškega kompleta iz šolskega učbeniškega sklada. 
 
Komplet učbenikov je šola oblikovala za navedeno šolsko leto in v skladu s Pravilnikom o upravljanju 
učbeniških skladov. V učbeniški komplet, ki se izposoja, ne uvrščamo delovnih zvezkov, učbenikov z 
elementi delovnega zvezka, po priporočilu profesorjev pa tudi ne učbenikov za slovenščino in tuje 
jezike. 
 
Učbenike si izposojate za eno šolsko leto. 
Višina izposojevalnine znaša eno četrtino cene. 
Plačate jo v predpisanem roku s plačilnim nalogom, ki ga izstavi šola. 
Učbenike vračate ob izteku šolskega leta nepopisane in nepoškodovane.  
Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, je treba zanj v skladu z 10. členom Pravilnika o 
upravljanju učbeniških skladov plačati odškodnino. 
 
Izposodite si lahko samo komplet izbranih učbenikov za 1. letnik. 
 
Naročene učbenike boste prevzeli predvidoma prvi teden v septembru po razporedu. O tem boste 
pravočasno obveščeni na oglasnih mestih šole (spletna stran, oglasna deska, eAsistent). 
 
 
Marija Kokalj Auguštiner, prof.,       Jože Bogataj, 
knjižničarka in upravlj. sklada                                                   ravnatelj 
    
 
------------------------------------------------------ Odreži in oddaj ob vpisu! ----------------------------------------------------------- 
 
Gimnazija Škofja Loka                                                          Razred, oddelek: ..……………..…… 
Šol. leto 2020/2021 
 
Datum: ……………………………                                                                Zap. št.: ……………………. 
 
 

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 
 
 
Ime in priimek dijakinje/dijaka: ……………………………….………………………………………………………………………………………… 
 
Naslov: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Pod navedenimi pogoji za šolsko leto 2020/2021 nepreklicno naročam izposojo učbeniškega 
kompleta za 1. letnik, kot ga je oblikovala šola. 
 
 
Podpis dijakinje/dijaka: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Podpis staršev: ………………………………………….…………….………………………………………………………………………………………… 



 
Gimnazija Škofja Loka, Učbeniški sklad, šolsko leto 2020/2021 
 

Seznam učbenikov, ki so uvrščeni v komplet za izposojo za 1. letnik 
 

Zap. 
št. 

Učbenik Cena € Izposoje- 
valnina € 

1 G. Pavlič idr.: LINEA NOVA. Matematika za gimnazije, MODRIJAN 19,70  

2 R. Brilej: OMEGA 1. Linearna funkcija, geometrija v ravnini, zbirka 
nalog, ATAJA 

16,90  

3 R: Brilej: OMEGA 1. Realna števila, zbirka nalog, ATAJA 16,90  

4 Kladnik, R. in Kodba, S.: GIBANJE IN SILA. Učbenik za fiziko za gimnazije 
in srednje šole 1, DZS 

21,90  

5 I. Devetak in F. Perdih: KEMIJA 1, učbenik za kemijo v 1. letniku 
gimnazij, MKZ 

21,90  

6 DVD k učbeniku KEMIJA 1 /  

7 M. Dermastia, R. Komel, T. Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE,  
učbenik za biologijo, ROKUS KLETT (neobvezno, brezplačno) 

/  

8 V. Brodnik idr.: ZGODOVINA 1, učbenik, prenovljena izdaja, DZS  19,80  

9 J. Senegačnik idr.: OBČA GEOGRAFIJA, učbenik, najnovejša izdaja 
(2019), MODRIJAN  

18,80  

10 N. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA, učbenik, prenovljena izdaja, DZS  
(ne potrebujejo v klasičnem oddelku)  

17,40  

11 D. Močnik idr.: GLASBA 1,  učbenik za glasbo v 1. letniku, MKZ 
(ne potrebujejo v klasičnem oddelku) 

21,40  

12 Štiri zgoščenke k učbeniku za glasbo (ne potrebujejo v klasičnem 
oddelku) 

/  

                                                                izposojevalnina = vsota cen : 4 (25 % cene) 174,70 44,00 

                                                                                                                klasični oddelek 135,90 34,00 

 
 
 
 

 

 


