
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 

Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

Program: GIMNAZIJA 
 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  
 1. LETNIK    

Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu 
(2019/2020) obiskovali 1. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet 
za 1. letnik gimnazije. 

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne 
cene učbenikov. Znesek bo potrebno poravnati do 27. avgusta 2019, s položnico, ki jo 
boste prejeli na dom. 

Ob izteku šolskega morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ga ne 
boste vrnili, bo potrebno v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških 
skladov (Uradni list RS, št. 27/17 in 47/17) zanj plačati odškodnino. 

Učbenike, ki sestavljajo komplet učbenikov, izbere šola. Izposodite si lahko le 
celoten komplet učbenikov za posamezen letnik. 

V komplet niso vključeni UČBENIKI ZA TUJE JEZIKE ter DELOVNI ZVEZKI (to kupite 
sami).  

      

Predmet Avtor, naslov, založba 

Slovenščina Marajc in dr.: BERILO 1, Umetnost besede (MK) 

Matematika Kavka in dr.: LINEA NOVA (Modrijan) 

Zgodovina Brodnik, Jernejčič, Zgaga: ZGODOVINA 1 (DZS)  

Geografija Senegačnik, Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA (Modrijan) 

Likovna um. Golob: UMETNOSTNA ZGODOVINA (DZS)  

Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 1 (MK) 

Fizika MEHANIKA IN TOPLOTA (Modrijan), Zbirka nalog 

Biologija KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE. Bio. Celice (Rokus) 

Kemija Smrdu: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 1 (Jutro) 

                                                                                                                       Znesek izposoje: 22,36 € 

 
Naročene komplete učbenikov boste prejeli prvi teden v septembru v 

šolski knjižnici. 
         
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - odreži in oddaj ob vpisu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

NAROČILNICA ZA 1. LETNIK  -  š. l. 2019/2020 

 
Priimek in ime dijaka/dijakinje: ______________________________________________ 
 
S podpisom nepreklicno naročam komplet učbenikov in se zavezujem, da bom poravnal-
a znesek izposojevalnine.                                          

Podpis staršev / skrbnikov: 
 

_____________________ 
 



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 

Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

Program: GIMNAZIJA 
 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  
2. LETNIK 

 

Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2019/2020) 
obiskovali 2. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 2. letnik 
gimnazije. 

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene 
učbenikov. Znesek bo potrebno poravnati do 27. avgusta 2019, s položnico, ki jo boste prejeli na 
dom. 

Ob izteku šolskega morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ga ne boste 
vrnili, bo potrebno v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list 
RS, št. 27/17 in 47/17) zanj plačati odškodnino  

Učbenike, ki sestavljajo komplet učbenikov, izbere šola. Izposodite si lahko le celoten 
komplet učbenikov za posamezen letnik. 

V komplet niso vključeni UČBENIKI ZA TUJE JEZIKE ter DELOVNI ZVEZKI (to kupite 
sami). 

Predmet Avtor, naslov, založba 

Slovenščina Marajc in dr.: BERILO 2, Umetnost besede (MK) 

Matematika Pavlič in dr.: PLANUM NOVUM (Modrijan) 

Matematika OMEGA 2. Elementarne funkcije … (Ataja), Zbirka nalog 

Matematika OMEGA 2. Vektorji, potence … (Ataja), Zbirka nalog 

Zgodovina Mlacović, Urankar: ZGODOVINA 2 (DZS) 

Geografija Senegačnik: SVET (Modrijan) 

Psihologija Kompare in dr.: UVOD V PSIHOLOGIJO (DZS)  

Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 2 (MK) 

Fizika MEHANIKA IN TOPLOTA (Modrijan), Zbirka nalog 

Fizika ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV (Modrijan), Zbirka nalog 

Biologija KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE. Bio. Celice (Rokus) 

Kemija Smrdu: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 2 (Jutro) 

Glasba Močnik in dr.: GLASBA 1 (MK), učbenik 

                                                                                                           Znesek izposoje: 27,90 € 
Naročene komplete učbenikov boste prejeli prvi teden v septembru v 

šolski knjižnici. 
 

 - - - - - - - - - - - odreži in oddaj v šolsko knjižnico do vključno 24. junija - - - - - - - - - - - - - - 
- 

NAROČILNICA ZA 2. LETNIK  -  š. l. 2019/2020 

 
Priimek in ime dijaka/dijakinje: ___________________________________ letnik: 2.  ___ 
 
S podpisom nepreklicno naročam komplet učbenikov in se zavezujem, da bom poravnal-
a znesek izposojevalnine. 

Podpis staršev / skrbnikov: 



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 

Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

 
_____________________ 

Program: GIMNAZIJA 
 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  
3. LETNIK 

 
Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2019/2020) 

obiskovali 3. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 3. letnik 
gimnazije. 

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene 
učbenikov. Znesek bo potrebno poravnati do 27. avgusta 2019, s položnico, ki jo boste prejeli na 
dom. 

Ob izteku šolskega morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ga ne boste 
vrnili, bo potrebno v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list 
RS, št. 27/17 in 47/17) zanj plačati odškodnino  

Učbenike, ki sestavljajo komplet učbenikov, izbere šola. Izposodite si lahko le celoten 
komplet učbenikov za posamezen letnik. 

V komplet niso vključeni UČBENIKI ZA TUJE JEZIKE ter DELOVNI ZVEZKI (to kupite 
sami). 

Predmet Avtor, naslov, založba 

Slovenščina BERILO 3, Umetnost besede (MK) 

Matematika Rugelj in dr.: SPATIUM NOVUM (Modrijan) 

Matematika OMEGA 3. Ploščine, površine … (Ataja), Zbirka nalog 

Matematika OMEGA 3. Polinomi in racionalne f. … (Ataja), Zbirka nalog 

Zgodovina Cvirn, Studen: ZGODOVINA 3 (DZS)  

Geografija Senegačnik in dr.: EVROPA (Modrijan) 

Geografija Senegačnik: SLOVENIJA 1 (Modrijan) 

Sociologija Barle in dr.: UVOD V SOCIOLOGIJO (DZS)  

Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 3 (MK) 

Fizika ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV (Modrijan), Zbirka nalog 

Biologija Evolucija, biotska pestrost in ekol. - EVOLUCIJA (DZS) 

Biologija Evolucija, biotska pestrost in ekol. - EKOLOGIJA (DZS) 

Kemija Smrdu: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 3 (Jutro) 

                                                                                                        Znesek izposoje: 27,87 € 
Naročene komplete učbenikov boste prejeli prvi teden v septembru v 

šolski knjižnici. 
 

  - - - - - - - - - - - - - odreži in oddaj v šolsko knjižnico do vključno 24. junija - - - - - - - - - - - -  

 NAROČILNICA ZA 3. LETNIK  -  š. l. 2019/2020 

 
Priimek in ime dijaka/dijakinje: _________________________________ letnik: 3. ____ 
 
S podpisom nepreklicno naročam komplet učbenikov in se zavezujem, da bom poravnal-
a znesek izposojevalnine. 



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 

Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

Podpis staršev / skrbnikov: 
 

_____________________ 
Program: GIMNAZIJA 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  
4. LETNIK  

Gimnazija Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2019/2020) obiskovali 
4. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 4. letnik gimnazije. 

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene učbenikov (za 
učbenike iz nižjih letnikov pa največ 1/6 cene). Znesek bo potrebno poravnati do 27. avgusta 2019, s 
položnico, ki jo boste prejeli na dom. 

Ob izteku šolskega morate učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik poškodovan ali ga ne boste vrnili, 
bo potrebno v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 27/17 in 
47/17) zanj plačati odškodnino  

Učbenike, ki sestavljajo komplet učbenikov, izbere šola. V komplet niso vključeni UČBENIKI ZA 
TUJE JEZIKE ter DELOVNI ZVEZKI (to kupite sami).               

Naročene učbenike boste prejeli prvi teden v septembru v šolski knjižnici. 

  - - - - - - - - - - - - - odreži in oddaj v šolsko knjižnico do vključno 24. junija - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NAROČILNICA ZA 4. LETNIK  -  š. l. 2019/2020 

Obkrožite zaporedno številko pred učbenikom, ki ga boste izbrali: 

 Predmet Avtor, naslov, založba 

  1. Slovenščina BERILO 4, Umetnost besede (MK) 

  2. Slovenščina NA PRAGU BESEDILA 4 (Rokus)  

  3. Matematika Kavka in dr.: TEMPUS NOVUM (Modrijan) 

  4. Zgodovina Gabrič, Režek: ZGODOVINA 4 (DZS) 

Maturitetni predmeti: 

  5. Zgodovina Brodnik, Jernejčič, Zgaga: ZGODOVINA 1 (DZS) 

  6. Zgodovina Mlacović, Urankar: ZGODOVINA 2 (DZS) 

  7. Zgodovina Cvirn, Studen: ZGODOVINA 3 (DZS) 

  8. Geografija Senegačnik: SLOVENIJA 1 (Modrijan) 

  9. Geografija Senegačnik: SLOVENIJA 2 (Modrijan) 

13. Psihologija Kompare in dr.: PSIHOLOGIJA, Spoznanja in dileme(DZS)  

14. Psihologija Kompare in dr.: UVOD V PSIHOLOGIJO (DZS) 

15. Sociologija Počkar, Tavčar K.: SOCIOLOGIJA (DZS) 

16. Sociologija Barle in dr.: UVOD V SOCIOLOGIJO (DZS) 

17. Biologija Stušek: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV (DZS) 

18. Kemija Smrdu: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 1 (Jutro) 

19. Kemija Smrdu: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 2 (Jutro) 

20. Kemija Smrdu: KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 3 (Jutro) 

21. Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 1 (MK) 

22. Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 2 (MK) 

23. Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 3 (MK) 

                                                                                             Znesek izposoje: (je odvisen od izbora učb.)                                                          

Priimek in ime dijaka/dijakinje: ______________________________________ letnik: 4. ______ 

Naslov:  _____________________________________________________________________ 



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 

Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

S podpisom nepreklicno naročam komplet učbenikov in se zavezujem, da bom poravnal-a 

znesek izposojevalnine.                                                                                  Podpis staršev / skrbnikov:  

_____________________ 


