
 

Tolmin, 24. 5. 2019 
 
IZPOSOJA UČBENIKOV iz UČBENIŠKEGA SKLADA ZA PRVI LETNIK  
 
Spoštovani starši, 
na Gimnaziji Tolmin že vrsto let deluje učbeniški sklad, ki dijakom omogoča cenejšo izposojo učbenikov. 
Enotna cena učbeniškega kompleta je 20 € na dijaka. Komplet vsebuje vse potrebne učbenike, razen učbenikov za tuje 
jezike, ki jih dijaki uporabljajo več let, zato jih morajo kupiti.  
Izjema je le učbenik za nemški jezik.  
Naročene učbenike bodo dijaki prevzeli prvi šolski dan pri razredniku. 
Da bi lahko pravočasno zagotovili zadostno število učbenikov, zbiramo prijave že pred zaključkom šolskega leta.  
 
Vljudno vas prosimo, da izpolnite priloženo prijavnico. Račune za izposojene učbenike bomo izstavili v mesecu oktobru. 
 
Prijavnico izpolnite tudi, če se za izposojo NE odločite. 
 
Starše, ki zaradi svojega ekonomskega položaja ne morejo pokriti zneska izposoje učbenikov, obveščamo, da lahko zaprosite 
za subvencionirano izposojo. V vlogi navedite razloge zanjo.  
 
 
Prijavnico vrnite ob vpisu. 

Ravnateljica Gimnazije Tolmin 
mag. Branka Hrast Debeljak 
 
 

 UČBENIKI   

SLO 
B. Krakar Vogel et al., BRANJA 1, berilo in učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih 
šol, DZS, maloprodajna cena 21,20 €  

MAT 
 

G. Pavlič et al., LINEA, učbenik za matematiko v 1. letniku gimnazije, MODRIJAN. 
 

NEJ 
THEMEN AKTUELL 1, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazij, HUEBER, MKT, 22,40 
€ 
 

ZGO 
 

V. Brodnik, R. A. Jernejčič, S. Zgaga, ZGODOVINA 1, učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazije, DZS, 
maloprodajna cena 19,80 €  

GEO 
 

J. Senegačnik, B. Drobnjak, OBČA GEOGRAFIJA ZA GIMNAZIJE, Učbenik, Geografija za 1. letnik gimnazij in 
srednjih tehniških oz. strokovnih šol, MODRIJAN, maloprodajna cena 17,50 €. 
 

BIO 
 

M. Dermastia, R. Komel, T. Turk, KJER SE ŽIVLJENJE ZAČNE, biologija celice in genetike za gimnazije in 
srednje tehniške in strokovne šole, ROKUS KLETT, maloprodajna cena 24,00 €  

KEM 
 

A. Smrdu, KEMIJA, SNOV IN SPREMEMBE 1, učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja, 
JUTRO-druga prenovljena izdaja, maloprodajna cena  15,90 € 

FIZ 
 

M. Hribar et al., MEHANIKA IN TOPLOTA, učbenik za fiziko v 1. in 2. letniku gimnazijskega, srednjega 
poklicnega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, MODRIJAN, maloprodajna cena 21,00 € 

GLA 
 

D. Močnik, M. Habjanič Gabršek, S. Ivačič, GLASBA 1, učbenik za glasbo v 1. letniku gimnazije, MKZ, 
maloprodajna cena 21,40 € 
 

 

 
PRIJAVNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD 

 
Starši__________________________________________(ime in priimek)  

dijaka/dijakinje___________________________________(ime in priimek),   

ki bo v šolskem letu 2018/19 obiskoval/a 1. letnik na Gimnaziji Tolmin, potrjujemo, da: 

 

- NAROČAMO učbenike iz učbeniškega sklada 

 
- NE NAROČAMO učbenikov iz učbeniškega sklada. (Odločitev obkrožite.)  

 
Kraj in datum: ___________________   Podpis staršev: ____________________ 

 
 
 



 

 

 

Cena v € UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI ZA PRVI LETNIK, KI JIH MORATE KUPITI SAMI 

SLO-19,50 € 
Dubravka Berc-Prah, Saša Pergar, Tanja Slemenjak, BARVE JEZIKA 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino - 
jezik v 1. letniku gimnazij- maloprodajna cena 19,50 € 

GEO-11,90 
€ 

J. Senegačnik, B. Drobnjak, OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo za 1. letnik gimnazij in srednjih 
tehniških oz. strokovnih šol, maloprodajna cena 11,90 € 
 

BIO-7,50 €  
Smilja Pevec, BIOLOGIJA, Laboratorijsko delo, zbirka vaj za biologijo od 1. do 4. letnika gimnazije, maloprodajna 
cena 7,50 € 
 

BIO-6,60 € 
Jože Drašler, BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo, zbirka vaj za biologijo v gimnaziji, maloprodajna cena 
6,60 € 
 

BIO-18,20 € Tracey Greenwood: Biologija za gimnazije. Delovni zvezek, 2. izdaja, maloprodajna cena  18,40 € 
 

KEM-13,90 
€ 

A. Smrdu, KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, PRENOVLJENO naloge iz kemije (2. izdaja), založba JUTRO, 
maloprodajna cena 13,90 €  

ANJ-29,00 € 
Virginia Evans, Jenny Dooley, ON SCREEN, Student's Book- B2 ; Express Publishing, maloprodajna cena  29,00 
€ 
 

ANJ-23,90 € 
Jenny Dooley, Virginia Evans, GRAMMARWAY4, English Grammar Book, Express Publishing, maloprodajna 
cena  23,90 €-  brez rešitev 

ANJ- ANGLEŠKO-ANGLEŠKI SLOVAR 

ITJ-25,10 € 

T. Marin, NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 - učbenik za italijanščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku 
gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, maloprodajna cena 25,10 € 
 
Učbenik je za vsa štiri leta. 

ITJ-15,50 €  

T. Marin , NUOVO PROGETTO ITALIANO 1 - delovni zvezek za italijanščino kot drugi oz. tretji tuji jezik v 1. in 2. letniku 
gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja,  maloprodajna  15,50 € 
 
Delovni zvezek je za vsa štiri leta. 
 

NEJ-14,10 € 
M. Krenker, PAUSE!! 1 NEU, zbirka vaj za nemščino, maloprodajna cena 14,10 € 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.emka.si/avtorji/marinka-krenker/9252

