
 
 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA 

1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2021/2022) obiskovali 1. letnik, da 

si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. letnik srednje šole. 

Komplet učbenikov iz učbeniškega sklada izbere šola in je priloga k temu obvestilu. 

 

Dijaki si lahko izposodijo za posamezen letnik: 

 

 celoten komplet učbenikov 

 

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine učbeniškega kompleta. Znesek 

izposojevalnine učbeniškega kompleta znaša tretjino nabavne cene vseh, v kompletu izbranih, 

učbenikov. Poravnali ga boste lahko s položnico ob začetku novega šolskega leta. 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 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih 

plačati odškodnino. 

 

ODJAVA: Morebitne odjave sprejemamo samo do 2. julija 2021 (na e-naslov: 

knjiznica@stanislav.si). V primeru nepravočasne odjave boste morali poravnati manipulativne 

stroške. 

 

S podpisom potrdite, da se strinjate s pogoji izposoje učbenikov iz učbeniškega sklada. 

 

------------------------------------------------------ o d r e ž i --------------------------------- 

 

SREDNJA ŠOLA: _Škofijska klasična gimnazija_  

 

1. Dijak ________________________________________ nepreklicno naročam komplet knjig iz učbeniškega 

sklada za 1. letnik.  

2. IMAM GRŠČINO  NIMAM GRŠČINE  (ustrezno obkroži) 

3. Naslov prebivališča: 

ULICA: __________________________ Poštna št.: ______ KRAJ: _______________ 

Prispevek za izposojo bom poravnal po prejemu položnice.  

 

Ljubljana, _______________    Podpis staršev:  

___________________________  



 

K O M P L E T    U Č B E N I K O V 

2021/2022 
 

Program:  _____gimnazijski_____  

 

1. letnik 
 

 

BRANJA 1 

LINEA NOVA, Učbenik, Matematika za 1. letnik, Modrijan 

Brodnik V. et al.: ZGODOVINA 1, učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazije, DZS (nov učni 

načrt) 

J. Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA, učbenik za 1. letnik gimnazij, MODRIJAN 

(prenovljena) 

I. Tomažič, P. Zidar: BIOLOGIJA 1, O biologiji, celicah in genetiki, Učbenik za biologijo v 

gimnazijah in srednjih strokovnih šolah, MK 

J. Drašler et al.: BIOLOGIJA, NAVODILA ZA LABORATORIJSKO DELO, zbirka vaj, DZS 

A. Smrdu: KEMIJA: snov in spremembe 1, Jutro 

Močnik, Habjanič Gaberšek, Ivačič: GLASBA 1 

R. Čepon: MALA LATINSKA SLOVNICA 

 

 

 

 

 

 


