
UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico.(Lahko tudi na 

natalija.mikuletic(na)gmail.com) 

 

Letnik: 1 GIMNAZIJA 

Obkroži zaporedno številko naročenega učbenika. 

Zap. št. Pred. Učbenik Izposoja* 

1. MAT D. Kavka (et al.): Linea 0 €  

2. GEO J. Senegačnik, B. Drobnjak: Obča geografija, Modrijan  5.83 € 

3. BIO Dermastia, R. Komel, T. Turk: Kjer se življenje začne. Rokus 8,00 €   

4. FIZ R. Kladnik: Fizika za srednješolce 1. Gibanje, sila, snov. DZS 7,30 € 

5. ZGO M. Oblak (et al.): Zgodovina 1: prazgodovina in stari vek. MK 6,63 € 

*Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene učbenika.  

 

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Naslov…………………………………………Pošta……………………………………… 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti). 

 

 

 

Datum:                           Podpis staršev: 

 

 

                                                  

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

 

 

Letnik: 2 GIMNAZIJA 

 

Obkroži zaporedno številko naročenega učbenika. 

Zap.št. Predmet Učbenik Izposojevalni

na* 

1. MAT G. Pavlič (et al.): Planum, Modrijan 0,0 € 

2. GEO J. Senegačnik: Svet, Učbenik, Modrijan 5,83€ 

3. PSIH A. Kompare (et al.): Uvod v psihologijo, DZS 4.23 € 

4. ZGO M Oblak (et al.): Zgodovina 2: srednji in novi vek, MKZ 6,63 € 

*Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene.  

 

 

Letnik: 2   Gimnazija  

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Oddelek:     A      B       (obkroži) 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti). 

 

 

Datum:                         Podpis staršev: 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

  

 

Letnik: 3 GIMNAZIJA 

 

Obkroži zaporedno številko naročenega učbenika. 

Zap.št. Predmet Učbenik Izposojevalni

na* 

1. GEO J. Senegačnik (et al.): Evropa. Modrijan 5.73 €  

2.  MAT M. Rogelj (et al.): Spatium, učbenik, Modrijan/Spatium Novum 0 € 

3. ZGO J. Cvirn, A. Studen: Zgodovina 3, DZS** 6,40 € 

* Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene. 

**Omejana zaloga. 

 

Letnik: 3   Gimnazija  

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Oddelek:    A      B       (obkroži) 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti.) 

 

 

 Datum:                               Podpis staršev: 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

 

Letnik: 4 GIMNAZIJA 

Obkroži zaporedno številko učbenika, ki ga naročaš. 

Zap. št. Predmet Učbenik Izposoja* 

1. ZGO Brodnik, V. (et al.): Zgodovina 1, DZS 6,60 

2. ZGO Mlacović, D.: Zgodovina 2, DZS 5,10 

3. ZGO Cvirn, J. Zgodovina 3, DZS** 6,40 

4. ZGO Gabrič, A.& Režek, M.: Zgodovina 4, DZS** 6,36 

5. GEO J. Senegačnik, B. Drobnjak: Obča geografija, Modrijan** 5,83 

6. GEO J. Senegačnik: Svet, Učbenik, Modrijan 5,83 

7. GEO J. Senegačnik (et al.).: Evropa. Modrijan 5,73 

8. PSIH A. Kompare: Uvod v psihologijo. DZS 4,23 

9. BIO M. Dermastia: Od molekule do celice, Rokus 3,00 

*Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene. 

** Omejena zaloga.  

 

Gimnazija:  4. letnik 

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Oddelek:  A      B       (obkroži) 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti). 

 

 

Datum:                           Podpis staršev: 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

  

 

Letnik: 1 EKONOMSKA 

 

Obkroži zaporedno številko naročenega učbenika. 

Zap. št. Pred. Učbenik Izposoja* 

1. SLO  L. Golc et al.: Odkrivajmo življenje besed 1 7,30 € 

2. SGO B. Jarc, A. Markač Hleb, J. Turenšek: Sodobno gospodarstvo 1: 

gospodarske dejavnosti, Mohorjeva  

8,16 € 

*Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene.  

 

Letnik: 1  Ekonomska  

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Naslov………………………………………Pošta………………………………………… 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti učbenika). 

 

 

Datum:                         Podpis staršev: 

 

 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

  

 

Letnik: 2 EKONOMSKA 

 

Obkroži zaporedno številko naročenega učbenika. 

Zap.št. Predmet Učbenik Izposoja* 

1. SLO L. Golc et al.: Odkrivajmo življenje besed 2 7,30 € 

* Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene.  

 

Letnik 2: EKONOMSKA 

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku.  

Ob izteku šolskega leta mora dijak učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati 

razliko do maloprodajne cene učbenika (preostali 2/3 vrednosti učbenika). 

 

 

 

Datum:                           Podpis staršev: 

 

 

 

 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

 

 

 

Letnik: 3 EKONOMSKA 

 

Obkroži zaporedno številko naročenega učbenika. 

Zap. št. Pred. Učbenik Izposoja* 

2. SLO L. Golc et al.: Odkrivajmo življenje besed 3, MKZ 7,30 € 

3. SGO H. Fortič: Razvoj in delovanje gospodarstva, DZS. 5.97 € 

* Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene.  

 

Letnik: 3 EKONOMSKA 

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti). 

 

 

Datum:                            Podpis staršev: 

 

 

 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

  

 

Letnik: 1 ARANŽERSKI TEHNIK 

 

Obkroži zaporedno številko učbenika, ki ga naročaš. 

Zap. 

št. 

Predmet Učbenik Izposojevalni

na* 

1. SLO  L. Golc et al.: Odkrivajmo življenje besed 1, MKZ 7,30 € 

*Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene.  

 

Letnik 1 : ARANŽERSKI TEHNIK  

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Naslov………………………………………Pošta…………………………………………. 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti učbenika). 

 

 

Datum:                         Podpis staršev: 

 

 

 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

  

 

Letnik: 2 ARANŽERSKI TEHNIK 

 

Obkroži zaporedno številko učbenika, ki ga naročaš. 

Zap.št. Predmet Učbenik Izposoja* 

1. SLO L. Golc et al.: Odkrivajmo življenje besed 2, MKZ 7,30 € 

* Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene. 

 

Letnik: 2 ARANŽERSKI TEHNIK  

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti učbenika). 

 

 

 

Datum:                           Podpis staršev: 

 

 

 

 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 23. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

 

 

 

Letnik: 3 ARANŽERSKI TEHNIK 

 

Obkroži zaporedno številko učbenika, ki ga naročaš. 

Zap. 

Št. 

Predmet Učbenik Izposojevalnin

a* 

1. SLO L. Golc et al.: Odkrivajmo življenje besed 3, MKZ 

 

7,30 € 

* Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene. 

 

 

Letnik: 3 ARANŽERSKI TEHNIK  

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti učbenika). 

 

 

Datum:                           Podpis staršev: 

 

 

 

 

 



UČBENIŠKI SKLAD –IZPOSOJA UČBENIKOV 

(Naročilnico oddajte najkasneje do 22. 6. 2020 v šolsko knjižnico. (Lahko tudi na 

natalija.mikuletic<at>gmail.com) 

  

 

Letnik: 4. A ARANŽERSKI TEHNIK 

 

Obkroži zaporedno številko učbenika, ki ga naročaš. 

Zap. 

Št. 

Predmet Učbenik Izposojevalni

na* 

1. SLO M. Križaj Ortar (et al.): Na pragu besedila 4. Uč. Rokus 6.28 € 

  D. Ambrož (et al.): Od branja do znanja 4 6,23 € 

*Izposojevalnina znaša 1/3 maloprodajne cene.  

 

 

Letnik: 4. A ARANŽERSKI TEHNIK 

 

 

Ime in priimek dijaka……………………………………………………………………….. 

 

 

Za svojega otroka nepreklicno naročam učbenike za izposojo iz učbeniškega sklada. Cena izposoje je 

1/3 maloprodajne cene in jo bom poravnal v enem obroku. Ob izteku šolskega leta mora dijak 

učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik uničen, boste morali poravnati razliko do maloprodajne cene 

učbenika (preostali 2/3 vrednosti učbenika). 

 

 

 

Datum:                           Podpis staršev: 


