
 

KOMPLET   UČBENIKOV  GESŠ Trbovlje  
Šolsko leto 2022/2023 
 
Program: GIMNAZIJA – športni oddelek 
letnik 1. 
 
Komplet učbenikov – drugi tuj jezik nemščina 

predmet učbenik cena izposojevalnina 

slovenski jezik Branja 1 21,20 € 1,00 € 

  Na pragu besedila 1 21,50 € 7,17 € 

matematika Matematika 1 19,00 € 1,00 € 

nemški jezik Themen aktuell 1 21,10 € 3,39 € 

geografija Obča geografija 20,50 € 2,50 € 

zgodovina Zgodovina 1 19,80 € 1,00 € 

biologija Kjer se življenje začne 24,00 € 2,70 € 

fizika Gibanje in sila 21,90 € 2,44 € 

kemija Snov in spremembe 1 16,50 € 1,00 € 

SKUPAJ CENA UČBENIKOV   185,50 €   

IZPOSOJEVALNINA     22,20 € 
 

Komplet učbenikov – drugi tuj jezik francoščina 

predmet učbenik cena izposojevalnina 

slovenski jezik Branja 1 21,20 € 1,00 € 

  Na pragu besedila 1 21,50 € 7,17 € 

matematika Matematika 1 19,00 € 1,00 € 

geografija Obča geografija 20,50 € 2,50 € 

zgodovina Zgodovina 1 19,80 € 1,00 € 

biologija Kjer se življenje začne 24,00 € 2,70 € 

fizika Gibanje in sila 21,90 € 2,44 € 

kemija Snov in spremembe 1 16,50 € 1,00 € 

SKUPAJ CENA UČBENIKOV   164,40 €   

IZPOSOJEVALNINA     18,81 € 
 

 

 
 
 

 
 

Žig šole in podpis ravnateljice 
 

_______________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023         GIMNAZIJA – športni oddelek, 1. letnik 

naziv  predmet  

BRANJA 1, berilo–PRENOVLJENO, DZS, EAN: 9789610200529 Slovenščina  

NA PRAGU BESEDILA 1, učbenik, ROKUS-KLETT, EAN: EAN: 9789612097868 Slovenščina  

NA PRAGU BESEDILA 1, delovni zvezek, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612097653 Slovenščina  

Bon Klanjšček, Dvoržak, Felda: MATEMATIKA 1, učbenik, DZS, EAN:9789610200642                                                        Matematika 

MATEMATIKA 1, zbirka nalog, DZS, EAN: 9789610200949                        brezplačna izposoja v šolski knjižnici Matematika 

Brilej: OMEGA 1, Linearna funkcija, geometrija v ravnini, zbirka nalog za matematiko, ATAJA,                   

EAN: 9789616225717                                                                                              možna izposoja v šolski knjižnici  

Matematika  

Brilej, Ivanec: OMEGA 1, Realna števila, zbirka nalog za matematiko, ATAJA, EAN: 9789616225700                                                                          

možna izposoja v šolski knjižnici  

Matematika  

Kay, Jones, Brayshaw, Trapnell: FOCUS 4, učbenik, Pearson Education, EAN: 9781447998310 Angleščina kot 

prvi tuji jezik  

FOCUS 4, delovni zvezek, Pearson Education, EAN: 9781447998396 Angleščina kot 

prvi tuji jezik  

Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik, HEUBER, MKT, EAN: 9783190016907     Nemščina kot 

drugi tuji jezik 

Krenker: Pause!! 1 Neu : zbirka vaj k Themen aktuell 1 (1-5), samozal. M. Krenker, EAN: 9789612455309 Nemščina kot 

drugi tuji jezik  

Krenker: Pause!! 2 : zbirka vaj k Themen aktuell 1 (6-10), samozal. M. Krenker, EAN: 9789612453671 Nemščina kot 

drugi tuji jezik 

GENERATION A1, delovni učbenik,  DIDIER, MKT, EAN: 9782278086290 Francoščina kot 

drugi tuji jezik 

Senegačnik, Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA ZA GIMNAZIJE, učbenik, Modrijan, EAN: 9789616357944     Geografija  

Brodnik, Jernejčič, Zgaga: ZGODOVINA 1, učbenik-PRENOVLJEN, DZS, EAN: 9789610200666 Zgodovina 

Dermastia, Komel, Turk: KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, učbenik, ROKUS KLETT, EAN: 9789612711269 ali 

9789612713829 

Biologija  

Kladnik, Kodba: GIBANJE IN SILA, učbenik, DZS, EAN: 9789610206538 Fizika  

Smrdu: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 1, učbenik, Jutro, EAN: 9789616746236 Kemija  

 

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 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV  
ZA 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

 
Šola bo omogočila dijakom, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 obiskovali 1. letnik, da si iz 
učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. 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:   1. letnik 
 
Naročam (izbrano obkroži):   KOMPLET Z NEMŠČINO   /  KOMPLET S FRANCOŠČINO      
   
        
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 1. letnik programa gimnazija – športni oddelek znaša  

22,20 € za komplet z nemščino oziroma 18,81 € za komplet s francoščino. 
 

 


