EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

1. LETNIK – EKONOMSKA GIMNAZIJA

Podatki dijaka/inje:
PRIIMEK:_________________________________

Podpis staršev oz. skrbnikov:

IME:______________________________________

___________________________________________

Naslov učbenika

B. Krakar : Branja 1, berilo in učbenik
G. Pavlič: Linea nova, učbenik za matematiko
Škrlec: Matematika 1, zbirka nalog za 1. letnik gimnazij, DZS
Brodnik: Zgodovina 1, učbenik
J. Senegačnik, Obča geografija 1, Modrijan
N. A. Campbell: Biologija 1
A. Smrdu: Kemija, Snov in spremembe 1, učbenik
A. Smrdu: Kemija, Snov in spremembe 2, učbenik
N. Golob: Umetnostna zgodovina
M. Glas: Ekonomija 1, ZRSŠ
Spoštovani!
Šola dijakom vsako šolsko leto omogoči, da si za določeno šolsko leto izposodijo učbenike iz Učbeniškega
sklada. Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov prvi teden pouka.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, morate plačati odškodnino. V kompletu ni vseh učbenikov in
delovnih zvezkov, ki so navedeni v seznamu obveznih in priporočenih gradiv. Te morate kupiti sami.
Bodoči dijaki naročilnico vrnite na šolo do

30. julija

2020 na naslov:

EGSŠ, za knjižnico, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica,
(informacije na št.: 04/537 35 28 - knjižnica)

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

1. LETNIK – EKONOMSKI TEHNIK

Podatki dijaka/inje:
PRIIMEK:___________________________________
IME:_______________________________________

Podpis staršev oz. skrbnikov:
___________________________________________

Naslov učbenika

Od branja do znanja 1, berilo
Bon Klanjšček: Matematika 1, učbenik, DZS

Škrlec: Matematika 1, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS
Berzelak: Zgodovina 1
Geografija, MK, 2020
N. Golob: Umetnostna zgodovina, DZS
Čeh, Dolenc: Snovi, okolje, prehrana, DZS

Spoštovani!
Šola dijakom vsako šolsko leto omogoči, da si za določeno šolsko leto izposodijo učbenike iz Učbeniškega
sklada. Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov prvi teden pouka.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, morate plačati odškodnino. V kompletu ni vseh učbenikov in
delovnih zvezkov, ki so navedeni v seznamu obveznih in priporočenih gradiv. Te morate kupiti sami.
Bodoči dijaki naročilnico vrnite na šolo do

30. julija

2020 na naslov:

EGSŠ, za knjižnico, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica,
(informacije na št.: 04/537 35 28 - knjižnica)

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

1. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

Podatki dijaka/inje:
PRIIMEK:___________________________________
IME:________________________________________

Podpis staršev oz. skrbnikov:
___________________________________________

Naslov učbenika

Od branja do znanja 1, berilo
Bon Klanjšček: Matematika 1, učbenik, DZS

Škrlec: Matematika 1, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS
Berzelak: Zgodovina 1
Geografija, MK, 2020
N. Golob: Umetnostna zgodovina, DZS
Čeh, Dolenc: Snovi, okolje, prehrana, DZS
Tehnologija grafičnih procesov

Golob: Grafični in medijski procesi, DZS

Spoštovani!
Šola dijakom vsako šolsko leto omogoči, da si za določeno šolsko leto izposodijo učbenike iz Učbeniškega
sklada. Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov prvi teden pouka.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, morate plačati odškodnino. V kompletu ni vseh učbenikov in
delovnih zvezkov, ki so navedeni v seznamu obveznih in priporočenih gradiv. Te morate kupiti sami.
Bodoči dijaki naročilnico vrnite na šolo do

30. julija

2020 na naslov:

EGSŠ, za knjižnico, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica,
(informacije na št.: 04/537 35 28 - knjižnica)

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

2. LETNIK – EKONOMSKA GIMNAZIJA

PRIIMEK:____________________________
IME:_____________________________________

TRENUTNO V RAZREDU:_____________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega!!!:________________________________

Naslov učbenika

V. Cuderman.: Branja 2, berilo in učbenik
Planum novum, učbenik za matematiko

M. Škrlec, MATEMATIKA 2, zbirka nalog za 2. letnik gimnazije
D. Mlacović: Zgodovina 2, učbenik, DZS, 2010
J. Senegačnik: Svet, Modrijan
M. Dermastja: Čudovite oblike, učbenik
Smrdu: Kemija, Snov in spremembe 3, učbenik
Barle Lakota : Uvod v sociologijo, za gimnazije …
M. Glas: Ekonomija 2
Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. Št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

2. LETNIK – EKONOMSKI TEHNIK

PRIIMEK:_________________________________
IME:_______________________________________

TRENUTNO V RAZREDU:_____________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:__________________________________

Naslov učbenika

Od branja do znanja 2
Bon Klanjšček: Matematika 2, učbenik, DZS
Škrlec: Matematika 2, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS
B. Korošak: Biologija človeka, učbenik
Toman …: Biologija celice in ekologija z varstvom okolja
Počkar: Teme iz sociologije, DZS, 2018
H. Fortič: Razvoj in delovanje gospodarstva, Sodobno gospodarstvo, DZS
T. Batistič: Ekonomika 1
Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. Št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v primeru
popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen ali ga
dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

2. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

PRIIMEK:_________________________________
IME:_______________________________________

TRENUTNO V RAZREDU:_____________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:__________________________________

Naslov učbenika

Od branja do znanja 2
Bon Klanjšček: Matematika 2, učbenik, DZS
Škrlec: Matematika 2, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS
R. Kladnik: Gibanje in sila
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje
Adobe Illustrator CC, Grafenauer

Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. Št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

3. LETNIK – EKONOMSKA GIMNAZIJA

PRIIMEK: __________________________________
IME________________________________________

TRENUTNO V RAZREDU _______________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:__________________________________

Naslov učbenika

Na pragu besedila 3, učbenik
Branja 3, učbenik
Spatium Novum, učbenik za matematiko
M. Škrlec: Matematika 3, Zbirka nalog za gimnazije
J. Cvirn: Zgodovina 3, učbenik
J. Senegačnik.: Evropa, učbenik
J. Senegačnik: Svet
A. Kompare 7 tal.: Uvod v psihologijo, učbenik
Glas: Ekonomija, 1995
B. Kovač et al.: Ekonomija 3, učbenik
Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

3. LETNIK – EKONOMSKI TEHNIK

PRIIMEK: ___________________________________
IME: ________________________________________

TRENUTNO V RAZREDU:______________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:____________________________________

Naslov učbenika

M. Bešter et al.: Na pragu besedila 3, učbenik
Od branja do znanja 3

Bon Klanjšček: Matematika 3, učbenik, DZS
Škrlec: Matematika 3, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS
A. Kompare …: Uvod v psihologijo
T. Ušaj Hvalič: Poslovanje podjetij, menedžment in trženje
H. Fortič: Razvoj in delovanje gospodarstva, Sodobno gospodarstvo, DZS
T. Batistič. Ekonomika 2
Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. Št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA

3. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

PRIIMEK: ___________________________________
IME: ________________________________________

TRENUTNO V RAZREDU:______________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:____________________________________

Naslov učbenika

M. Bešter et al.: Na pragu besedila 3, učbenik
Od branja do znanja 3

Škrlec: Matematika 3, zbirka nalog za srednje strokovne šole, DZS
Bon Klanjšček: Matematika 3, učbenik, DZS
Uvod v psihologijo

Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA 4. LETNIK – EKONOMSKA GIMNAZIJA
PRIIMEK:___________________________________
IME: ________________________________________

TRENUTNO V RAZREDU: ______________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:____________________________________

OBVEZNO
napiši DA
oziroma NE

Naslov učbenika

Na pragu besedila 4,
Branja 4, učbenik
Tempus novum
M. Škrlec: Matematika 4, Zbirka nalog za 4. letnik gimnazije
Matematika. Zbirka maturitetnih nalog, RIC
A. Gabrič e tal.: Zgodovina 4, učbenik

(matura)

J. Senegačnik: Slovenija 1

(geografija)

(matura)

J. Senegačnik: Slovenija 2

(geografija)

(matura)

Uvod v psihologijo

(matura)

Psihologija, Spoznanja in dileme

(matura)

N. Horvatin: Ekonomija 4
Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA 4. LETNIK – EKONOMSKI TEHNIK
PRIIMEK:__________________________________
IME:_______________________________________

TRENUTNO V RAZREDU________________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:__________________________________

Naslov učbenika

Na pragu besedila 4,
Od branja do znanja 4
Zbirka situacij (matematika)
Bon Klanjšček: Matematika 4, učbenik, DZS
Škrlec, M.: Matematika 4, Zbirka nalog, DZS
H. Fortič: Sodobno gospodarstvo Slovenije, DZS, 2004
Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. Št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
2020/2021

NAROČILNICA ZA UČBENIŠKI SKLAD

KOMPLET UČBENIKOV ZA 4. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK
PRIIMEK:__________________________________
IME:_______________________________________

TRENUTNO V RAZREDU________________________

e-mail, če se razlikuje od lanskega !!!:__________________________________

Naslov učbenika

Na pragu besedila 4,
Od branja do znanja 4
Zbirka situacij (matematika)
Bon Klanjšček: Matematika 4, učbenik, DZS
Škrlec, M.: Matematika 4, Zbirka nalog, DZS
Odkupiti želimo šolske učbenike, ki jih imamo trenutno izposojene iz učbeniškega sklada:
Učbenik

Inventarna številka (Inv. št.)

NAROČILO JE DOKONČNO, razen za dijake, ki ne bi napredovali v predviden letnik. Upoštevani bodo le pisni preklici!
Učbenike v kompletu, ki jih dijaki dobijo v izposojo, določi šola.
V letošnjem šolskem letu smo se odločili učbenike ponuditi v brezplačno izposojo.
Učbenike prevzamete po razporedu razredov v septembru.
Ob izteku šolskega leta morajo vsi dijaki VSE UČBENIKE vrniti (tudi tisti, ki ponavljajo letnik) v
primeru popravnih izpitov pa najkasneje do 25. avgusta, a v dogovoru s knjižničarko. Če je učbenik uničen
ali ga dijak ne vrne do 1. septembra, je potrebno poravnati odškodnino.

Podpis staršev oz. skrbnikov______________________

