
 

MIZAR SPI  

1. letnik 

 

Spoštovani starši in dijaki, 
pred vami je naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbenike si je možno izposoditi le v kompletu. 
Za izposojevalnino se plača tretjina polne cene posameznega učbenika. Položnico za plačilo  izposojevalnine boste prejeli na 
dom do 1. 9. 2022. Prvi  obrok izposojevalnine mora biti plačan najkasneje do dneva prevzema knjig. Učbenike bodo dijaki 
prevzeli na šoli najpozneje prvi teden pouka v novem šolskem letu. 
Sklep o višini izposojevalnine za posamezne letnike izobraževalnih programov ter seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih 
bodo dijaki uporabljali pri pouku, sta objavljena na spletni strani šole www.gssk.si v zavihku O šoli/ Knjižnica. V istem zavihku 
najdete tudi Vlogo za subvencionirano izposojevalnino učbenikov iz učbeniškega sklada. 
 
Upravljavka US:  
Dijana Grgurić Vidic                                                                                                                     Ravnatelj: 
                                                                                                                                                     Tomaž Markovič 
 
 

predmet Seznam učbenikov cena izposoj. 

SLO M. Gomboc: BESEDE 1, učbenik, prenova, založba DZS, EAN: 

9789610202578 

16,90 5,60 

SLO J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 1, učbenik, založba DZS, EAN: 

9788634140613 

12,00 3,60 

MAT M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, zbirka nalog, 1. 

zvezek, založba DZS, EAN: 9789610200598 

16,10 5,00 

NAR A. Šorgo et al.: NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE, učbenik, založba 

DZS, EAN: 9789610206545 

21,30 6,50 

TEH A. Grošelj: KONSTRUKCIJA POHIŠTVA IN KONSTRUKCIJSKA 

DOKUMENTACIJA, LESARSKA TEHNOLOGIJA  2, učbenik, založba 

PRIDI.COM 

38,00 10,00 

TEH M. Geršak: LES IN TVORIVA, učbenik, založba SAMOZALOŽBA, EAN: 

9789612883553 

32,00 10,40 

 
Znesek skupaj: 135,70 € 

Izposojevalnina skupaj: 41,10 € 
 
--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAROČILNICA - UČBENIŠKI SKLAD (MIZ - 1. letnik) 
 
Starš/skrbnik __________________________________________ NAROČAM učbenike 
                                (ime in priimek starša/skrbnika - tiskano) 
 
iz učbeniškega sklada za dijaka/injo ______________________________________ , iz 
                                                                  (ime in priimek dijaka/inje - tiskano) 
 
_____ letnika programa______________________________________ Gimnazije in srednje šole Kočevje.                                            
                                                                       (ime programa) 
 
 
Kraj in datum: ____________________                                            _____________________________ 
                                                                                                                  (podpis staršev/skrbnikov) 
 
 
 
 

file:///C:/Users/dgrguric/Desktop/www.gssk.si


 

 

MIZAR SPI  

2. letnik 

 

Spoštovani starši in dijaki, 
pred vami je naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbenike si je možno izposoditi le v kompletu. 
Izposojevalnina znaša tretjino polne cene  posameznega učbenika. Položnico za plačilo 1. obroka izposojevalnine boste pre jeli 
na dom do 1. 9. 2022. Znesek 1. obroka izposojevalnine mora biti poravnan najkasneje do prevzema knjig v prvem tednu pouka, 
do 9. 9. 2022.  
 Sklep o višini izposojevalnine za posamezne letnike izobraževalnih programov ter seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih 
bodo dijaki uporabljali pri pouku, sta objavljena na spletni strani šole www.gssk.si v zavihku O šoli/ Knjižnica. V istem zavihku 
najdete tudi Vlogo za subvencionirano izposojevalnino učbenikov iz učbeniškega sklada. 
Upravljavka US:  
Dijana Grgurić Vidic                                                                                                                     Ravnatelj: 
                                                                                                                                                     Tomaž Markovič 
 
Prosim, izpolnite spodnji obrazec, ga odrežite in ga vrnitev šolsko knjižnico najkasneje do 24. 6. 2022! 
 

predmet Seznam učbenikov cena izposoj. 

SLO M. Gomboc: BESEDE 2, učbenik, prenova, založba DZS, EAN: 

9789610202585 

16,90 5,60 

SLO J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 2, učbenik, založba DZS, EAN: 

9788634140613 

11,15 3,60 

MAT M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, zbirka nalog, 2. 

zvezek, založba DZS, EAN: 9789610200604 

17,70 5,60 

NAR A. Šorgo et al.: NARAVOSLOVJE ZA POKLICNE ŠOLE, učbenik, založba 

DZS, EAN: 9789610206545 

21,30 6,50 

TEH A. Grošelj: KONSTRUKCIJA POHIŠTVA IN KONSTRUKCIJSKA 

DOKUMENTACIJA, LESARSKA TEHNOLOGIJA  2, učbenik, založba 

PRIDI.COM 

38,00 10,00 

TEH M. Geršak: LES IN TVORIVA, učbenik, založba SAMOZALOŽBA, EAN: 

9789612883553 

32,00 10,40 

 
Znesek skupaj: 137,05 € 

Izposojevalnina skupaj: 41,70 € 
 
--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAROČILNICA - UČBENIŠKI SKLAD (MIZ - 2. letnik) 
 
Starš/skrbnik __________________________________________ NAROČAM učbenike 
                                (ime in priimek starša/skrbnika - tiskano) 
 
iz učbeniškega sklada za dijaka/injo ______________________________________ , iz 
                                                                  (ime in priimek dijaka/inje - tiskano) 
 
_____ letnika programa______________________________________ Gimnazije in srednje šole Kočevje.                                            
                                                                       (ime programa) 
 
 
Kraj in datum: ____________________                                            _____________________________ 
                                                                                                                  (podpis staršev/skrbnikov) 
 
 
 
 

file:///C:/Users/dgrguric/Desktop/www.gssk.si


 

MIZAR SPI  

3. letnik 

 

Spoštovani starši in dijaki, 
pred vami je naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učbenike si je možno izposoditi le v kompletu. 
Izposojevalnina znaša tretjino polne cene  posameznega učbenika. Položnico za plačilo 1. obroka izposojevalnine boste pre jeli 
na dom do 1. 9. 2022. Znesek 1. obroka izposojevalnine mora biti poravnan najkasneje do prevzema knjig v prvem tednu pouka, 
do 9. 9. 2022.  
 Sklep o višini izposojevalnine za posamezne letnike izobraževalnih programov ter seznam učbenikov in delovnih zvezkov, ki jih 
bodo dijaki uporabljali pri pouku, sta objavljena na spletni strani šole www.gssk.si v zavihku O šoli/ Knjižnica. V istem zavihku 
najdete tudi Vlogo za subvencionirano izposojevalnino učbenikov iz učbeniškega sklada. 
 
Upravljavka US:  
Dijana Grgurić Vidic                                                                                                                     Ravnatelj: 
                                                                                                                                                     Tomaž Markovič 
 
 
Prosim, izpolnite spodnji obrazec, ga odrežite in ga vrnite v šolsko knjižnico najkasneje do 24. 6. 2022! 
 

predmet Seznam učbenikov cena izposoj. 

SLO M. Gomboc: BESEDE 3, učbenik, prenova, založba DZS, EAN: 

9789610205173 

16,50 5,50 

SLO J. Kvas: MLADA OBZORJA, Književnost 3, učbenik, založba DZS, EAN: 

9788634141030 

14,90 4,90 

MAT M. Vencelj: MATEMATIKA ZA TRILETNE POKLICNE ŠOLE, zbirka nalog, 3. 

zvezek, založba DZS, EAN: 9789610200611 

17,70 5,90 

TEH A. Grošelj: KONSTRUKCIJA POHIŠTVA IN KONSTRUKCIJSKA 

DOKUMENTACIJA, LESARSKA TEHNOLOGIJA  2, učbenik, založba 

PRIDI.COM 

38,00 10,00 

 
Znesek skupaj: 87,10 € 

Izposojevalnina skupaj: 26,30 € 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAROČILNICA - UČBENIŠKI SKLAD (MIZ - 3. letnik) 
 
Starš/skrbnik __________________________________________ NAROČAM učbenike 
                                (ime in priimek starša/skrbnika - tiskano) 
 
iz učbeniškega sklada za dijaka/injo ______________________________________ , iz 
                                                                  (ime in priimek dijaka/inje - tiskano) 
 
_____ letnika programa______________________________________ Gimnazije in srednje šole Kočevje.                                            
                                                                       (ime programa) 
 
 
Kraj in datum: ____________________                                            _____________________________ 
                                                                                                                  (podpis staršev/skrbnikov) 
 

 

 
 
 

file:///C:/Users/dgrguric/Desktop/www.gssk.si


 

 


