
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 
Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

Program: PLOVBNI TEHNIK 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  1. LETNIK  

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2022/2023) 

obiskovali 1. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 1. letnik plovbnega tehnika.  

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene učbenikov. Znesek bo potrebno 

poravnati do 17. oktobra 2022, 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 

12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) 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). 

 Naročene komplete učbenikov boste prejeli prvi teden v septembru v šolski knjižnici. 

Učbeniški sklad 

Predmet Avtor, naslov, založba 

Slovenščina Ambrož in dr.: OD BRANJA DO ZNANJA 1 (DZS), učbenik 

Matematika Škrlec: MATEMATIKA 1 (DZS), zbirka nalog 

Zgodovina Razpotnik in dr.: POTOVANJE SKOZI ČAS : učbenik za zgodovino … (Modrijan), učbenik 

Geografija Petek in dr.: GEOGRAFIJA. Učbenik za geografijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških 

šolah (MK), učbenik 

Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 1 (MK), učbenik 

Fizika Hribar in dr.: MEHANIKA IN TOPLOTA (Modrijan), zbirka nalog 

Kemija Čeh, Dolenc: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA (DZS), učbenik 

Pomorstvo Fabe, Suban: POMORSKA GOVORNA KOMUNIKACIJA (UNI LJ-FPP), učbenik 

                                                                                                                                                     Skupni znesek: 26,42 € 
Učitelji, ki poučujejo strokovne predmete ali vsebine v okviru stroke, pri svojem delu uporabljajo interno gradivo. 

Gradivo se kopira na šoli, dijakom pa se obračuna zgolj stroške materiala. Cene gradiv so odvisne od števila strani, ob 
kvalitete kopij (barvno / črno-belo) in vezave.  
Cena črno-belo kopirane strani znaša 0,015€, cena barvno kopirane strani 0,075€ in povprečna cena vezave 0,20€.  

Interno gradivo 

Angleščina MARITIME ENGLISH 1. Strokovna angleščina za smer plovbni tehnik 1, Klavdija Šavle,  
(SKRIPTA) 

Pomorstvo VOJAŠKE LADJE,  Rok Sorta,  (SKRIPTA) 

Pomorstvo JAHTE, Rok Sorta,  (SKRIPTA) 

Pomorstvo OSNOVNO POZNAVANJE TOVORNIH LADIJ IN NJIHOVA DELITEV,  Rok Sorta,  (SKRIPTA) 

Pomorstvo POTNIŠKE LADJE, Rok Sorta,  (SKRIPTA) 

Pomorstvo SPECIALNE LADJE Rok Sorta,  (SKRIPTA)  

Pomorstvo DELITEV LADIJ, Rok Sorta,  (SKRIPTA) 

Pomorstvo DEFINICIJE LADIJ, LADIJSKA POSADKA, OSNOVNI POJMI, ELEMENTI, DELI, PROSTORI IN 
LASTNOSTI LADIJ, ,  (SKRIPTA) 

Navigacija OBALNA NAVIGACIJA 1, Timothy Šuc, (SKRIPTA) 

Navigacija DELOVNI ZVEZEK ZA NAVIGACIJO V 1. LETNIKU. Timothy Šuc   

                                                                                                                              Skupni znesek: 50,39 € 
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - odreži in oddaj ob vpisu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NAROČILNICA ZA 1. LETNIK - Plovbni tehnik - š. l. 2022/2023 
Priimek in ime dijaka/dijakinje: ______________________________________________ 

Naslov: _________________________________________________________________  

S podpisom nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov in nakup kompleta internih učnih gradiv. Zavezujem 

se, da bom poravnal-a znesek izposojevalnine.                                                                                Podpis staršev / skrbnikov: 

____________________ 



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 
Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

Program: PLOVBNI TEHNIK 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  2. LETNIK 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu 
(2022/2023) obiskovali 2. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 2. letnik plovbnega 
tehnika. 

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene učbenikov. Znesek bo 
potrebno poravnati do 22. avgusta 2022, 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 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) 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). 

 Naročene komplete učbenikov boste prejeli prvi teden v septembru v šolski knjižnici. 

Učbeniški sklad 

Predmet Avtor, naslov, založba 

Slovenščina Ambrož in dr.: OD BRANJA DO ZNANJA 2 (DZS), učbenik 

Matematika Škrlec: MATEMATIKA 2 (DZS), zbirka nalog 

Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 1 (MK), učbenik 

Fizika Mohorič, Babič: FIZIKA 2 (MK), učbenik 

Fizika Hribar in dr.: MEHANIKA IN TOPLOTA (Modrijan), zbirka nalog 

Poznavanje 
blaga 

Šušmak: POZNAVANJE BLAGA V POMORSKEM PROMETU (Srednja pomorska šola), učbenik 

Pomorstvo Fabe, Suban: POMORSKA GOVORNA KOMUNIKACIJA (UNI LJ-FPP), učbenik 

                                                                                                                                                     Skupni znesek: 15,85 € 
 

Učitelji, ki poučujejo strokovne predmete ali vsebine v okviru stroke, pri svojem delu uporabljajo interno gradivo. 
Gradivo se kopira na šoli, dijakom pa se obračuna zgolj stroške materiala. Cene gradiv so odvisne od števila strani, ob 
kvalitete kopij (barvno / črno-belo) in vezave.  

Cena črno-belo kopirane strani znaša 0,015€, cena barvno kopirane strani 0,075€ in povprečna cena vezave 0,20€.  

Interno gradivo 

Angleščina MARITIME ENGLISH 2. Strokovna angleščina za smer plovbni tehnik 2, Klavdija Šavle,  
(SKRIPTA) 

Pomorstvo OPREMA ZA REŠEVANJE IN PREŽIVETJE, Rok Sorta (SKRIPTA) 

Pomorstvo TOVORNA OPREMA, Rok Sorta  (SKRIPTA) 

Pomorstvo OPREMA ZA PRIVEZ IN SIDRANJE, Rok Sorta  (SKRIPTA) 

Navigacija OBALNA NAVIGACIJA 2, Timothy Šuc, (SKRIPTA) 

Navigacija DELOVNI ZVEZEK ZA NAVIGACIJO V 2. LETNIKU. 1. del, Timothy Šuc 
DELOVNI ZVEZEK ZA NAVIGACIJO V 2. LETNIKU. 2. del, Timothy Šuc 

                                                                                                                              Skupni znesek: 35,11 € 
     
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - odreži in oddaj v šolsko knjižnico do vključno 24.6.2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

NAROČILNICA ZA 2. LETNIK - Plovbni tehnik - š. l. 2022/2023 

 
Priimek in ime dijaka/dijakinje: ______________________________________________ 

S podpisom nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov in nakup kompleta internih učnih gradiv. 
Zavezujem se, da bom poravnal-a znesek izposojevalnine.                                          

                                                                                                                                    Podpis staršev / skrbnikov: 
 

                                                                                                                                         _____________________   



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 
Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

Program: PLOVBNI TEHNIK 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  3. LETNIK 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu 

(2022/2023) obiskovali 3. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 3. letnik plovbnega 

tehnika. 

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene učbenikov. Znesek bo 

potrebno poravnati do 22. avgusta 2022, 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 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) 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). 

 Naročene komplete učbenikov boste prejeli prvi teden v septembru v šolski knjižnici. 

Učbeniški sklad 

Predmet Avtor, naslov, založba 

Slovenščina Ambrož in dr.: OD BRANJA DO ZNANJA 3 (DZS), učbenik 

Matematika Škrlec: MATEMATIKA 3 (DZS), zbirka nalog 

Pomorstvo Fabe, Suban: POMORSKA GOVORNA KOMUNIKACIJA (UNI LJ-FPP), učbenik 

                                                                                                                                                       Skupni znesek: 8,66 € 
 
Učitelji, ki poučujejo strokovne predmete ali vsebine v okviru stroke, pri svojem delu uporabljajo interno gradivo. 

Gradivo se kopira na šoli, dijakom pa se obračuna zgolj stroške materiala. Cene gradiv so odvisne od števila strani, ob 
kvalitete kopij (barvno / črno-belo) in vezave.  
Cena črno-belo kopirane strani znaša 0,015€, cena barvno kopirane strani 0,075€ in povprečna cena vezave 0,20€.  

Interno gradivo 

Angleščina MARITIME ENGLISH 3. Strokovna angleščina za smer plovbni tehnik 3, Klavdija Šavle,  
(SKRIPTA) 

Pomorstvo ZBIRKA TABLIC in ostale literature za pomoč pri predmetu, Rok Sorta, (SKRIPTA) 

Pomorstvo RAČUNANJE POVRŠIN, VOLUMNOV IN TEŽIŠČ V POMORSTVU, Rok Sorta, (SKRIPTA Z 
DELOVNIM ZVEZKOM)  

Pomorstvo OSNOVE PREČNE STABILNOST 1. del, Rok Sorta 

Pomorstvo OSNOVE PREČNE STABILNOST 2. del, Rok Sorta 

Navigacija ELEKTRONSKA NAVIGACIJA 1. Timothy Šuc, (SKRIPTA) 

Navigacija ELEKTRONSKA NAVIGACIJA 2. Timothy Šuc, (SKRIPTA) 

Navigacija DELOVNI ZVEZEK ZA NAVIGACIJO V 3. LETNIKU. Timothy Šuc 

                                                                                                                              Skupni znesek: 33,67 € 
 

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - odreži in oddaj v šolsko knjižnico do vključno 24.6.2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
 

NAROČILNICA ZA 3. LETNIK - Plovbni tehnik - š. l. 2022/2023 

 
Priimek in ime dijaka/dijakinje: ______________________________________________ 

S podpisom nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov in nakup kompleta internih učnih gradiv. 
Zavezujem se, da bom poravnal-a znesek izposojevalnine.                                          

                                                                                                                                    Podpis staršev / skrbnikov: 
                                                                                                                                            _____________________     

 



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN 
Bolniška ulica 11, 6330 Piran 

      Program: PLOVBNI TEHNIK 

OBVESTILO STARŠEM IN NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV ZA  4. LETNIK 

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran bo omogočila dijakom, ki bodo v prihodnjem šolskem letu (2022/2023) 
obiskovali 4. letnik, da si iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet za 4. letnik plovbnega tehnika.  

Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene učbenikov. Znesek bo potrebno 
poravnati do 22. avgusta 2022, 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 
12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) 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). 

 Naročene komplete učbenikov boste prejeli prvi teden v septembru v šolski knjižnici. 

Učbeniški sklad 

Predmet Avtor, naslov, založba 

Slovenščina Ambrož in dr.: OD BRANJA DO ZNANJA 4 (DZS), učbenik 

Matematika Škrlec: MATEMATIKA 4 (DZS), zbirka nalog 

Psihologija Kompare in dr.: UVOD V PSIHOLOGIJO – stara izdaja (DZS), učbenik 

Pomorstvo Fabe, Suban: POMORSKA GOVORNA KOMUNIKACIJA (UNI LJ-FPP), učbenik 

                                                                                                                                                       Skupni znesek: 8,62 € 
Učitelji, ki poučujejo strokovne predmete ali vsebine v okviru stroke, pri svojem delu uporabljajo interno gradivo. 

Gradivo se kopira na šoli, dijakom pa se obračuna zgolj stroške materiala. Cene gradiv so odvisne od števila strani, ob 
kvalitete kopij (barvno / črno-belo) in vezave.  
Cena črno-belo kopirane strani znaša 0,015€, cena barvno kopirane strani 0,075€ in povprečna cena vezave 0,20€.  

Interno gradivo 

Angleščina MARITIME ENGLISH 4. Strokovna angleščina za smer plovbni tehnik 4, Klavdija Šavle,  
(SKRIPTA) 

Pomorstvo Pravilnik o izogibanju trčenju na morju in ladijsko stražarjenje, Rok Sorta, (SKRIPTA) 

Pomorstvo Rokovanje s tovorom, promet, prevoz, sodobne tehnologije transporta in svetovna 
statistika, Rok Sorta, (SKRIPTA) 

Pomorstvo 
- MATURA 

Nekaj osnovnih podatkov in postopkov pri ladijski pomorski komunikaciji v primerih 
prednostne komunikacije,  Rok Sorta  (SKRIPTA) 

Navigacija ASTRONOMSKA NAVIGACIJA. Timothy Šuc, (SKRIPTA) 

Navigacija DELOVNI ZVEZEK ZA NAVIGACIJO V 4. LETNIKU. 1. del, Timothy Šuc 
DELOVNI ZVEZEK ZA NAVIGACIJO V 4. LETNIKU. 2. del, Timothy Šuc 

Navigacija NAVTIČNI ALMANAH, Timothy Šuc 

Navigacija NAVTIČNE TABLICE, Timothy Šuc 

Varstvo pri delu in 
reševanju na morju 

Nekaj vsebin iz nesreč na morju, ukrepov, reševanja ter varnosti, Rok Sorta,  (SKRIPTA) 

Varstvo pri delu in 
reševanju na morju 

Iskanje in reševanje na morju, IAMSAR priročnik s sistemi iskanja, Rok Sorta (SKRIPTA) 

Varstvo pri delu in 
reševanju na morju 

Terorizem na morju; PRIMERI . ZAŠČITA IN UKREPI, Rok Sorta (SKRIPTA) 

Varstvo pri delu in 
reševanju na morju 

Vsebine za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom, Rok Sorta, K. Šavle (SKRIPTA) 

                                                                                                                              Skupni znesek: 62,25 €  
      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - odreži in oddaj v šolsko knjižnico do vključno 24.6.2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

NAROČILNICA ZA 4. LETNIK - Plovbni tehnik - š. l. 2022/2023 

Priimek in ime dijaka/dijakinje: ______________________________________________ 

S podpisom nepreklicno naročam izposojo kompleta učbenikov in nakup kompleta internih učnih gradiv. Zavezujem 
se, da bom poravnal-a znesek izposojevalnine.                                        

                                                                                                                                                          Podpis staršev / skrbnikov: 
  ______________________ 


