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SREDNJA ZDRAVSTVENA:N KEM:JSKA SOLA

Seznam uこ benikov iz uこ beniSkega sklada za l.letnik programa
g。:sko leto 2021/2022:

BOLNI.AR NEGOVALEC ZA

Ｘ
ｂ Predmet Avtor Naslov MPC{VC)

1 SLO J. Kvas Mlada obzorja 1* /
Ｚ^ SL0 M, Gomboc Besede 1 (prenovljena izdaja) 15,90

3 MAT Od rova5a do enaib+ /

4 Strok. p. A.Fink Pomoi in oskrba 1 10,25
Ｅ
Ｊ 5trok. p. A.Fink Pomoi in oskrba 2 (uebenik se uporablja tudi v

2. letniku in ga obdr:ijo)

10,00

6. DRU U.Golob Geografija(DZS)* /

7. Strok. p. A. Slapnik Osnove anatomije in fiziologije, uEbenik
(uabenik se uporablja tudi v 2. letniku in ga

obdriiio)

13,22

8. NAR A.Sorg。 Naravoslovje za poklicne Sole
(uibenik se uporablja tudiv 2. letniku in ga

obdriiio)

20,40

9 S10 M. Gomboc Besede 1, delovni zvezek (plaiojo v celoti z

70 % popustom in go obdriijo)
125θ

*uこ
beniki′ 2a katere dijaki ne plaこ ujeio iZposojevalnine

lzposojevalnina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 ma:oprodajne cene

uこbenikov7 delovne zvezke pa dilaki plaこ aJo v ce10ti z 10%popustom.Znesek izposojevalnine

se poravna s polo芝 nico′ kijo izstaviうola

Cena celoletne izposole Znaga 34,51C (izposola 23,26C+delovni zvezki z 10%popustom ll,25C)

ANG:Uこbenike in de!ovne 2VeZke bodo dijaki kupi:i na zaこ etku goiskega:eta v dogovoru s

profesoriem・

Razpored razdeljevanja bo objav!jen na spletni strani knjittnice′  o toこ nem datumu boste

obveζこenitudi ob vpisu
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ぶOttsκ′c[NT[R NOt/0ん η[ST0
SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA SOLA

Seznam udbenikov iz uibeniskega sklada za 2. letnik programa BotNlaAR NEGovALEc za

Solsko leto 2021, I 20221

〉
Ｃ
● Predmet Avto r Naslov MPC(vC)

1 SLO J, Kvas Mlada obzorja 2+
′

′

2 SLO M. Gomboc Besede 2 (prenovljena izdajal 15,90

3 MAT M. Vencelj Matematika za triletne poklicne 5ole 2 * ′

′

4 DRU M.OJこ Druiboslovje, Zgodovina * ′

′

Ｅ
Ｊ DRU M. Poikar Druiboslovje. Driavllanska kultura* ′

′

6 NAR A.SorgO Naravoslovje za poklicne 5ole* ′

′

7 Strok, p. A.Fink PomoE in oskrba 2 (udbenik se uporabl.ia tudi v
3. letniku in Ea obdriijo)*

/

8 Strok. p. P.V.

Kobiに ek

Prva pomoi in nujna medicinska pomoi (nov
ufbenik)

25,00

9 Strok. p. A.Siapnik Osnove anatomije in fiziologije, uibenik
(uibenik se uporablja tudi v 3. letniku in ga

obdriijo)*

ノ

lθ Sと 0 M. Gomboc Besede 2, delovni zvezek (ploiojo v celoti z
70 % popustom in qa obdriiio)

135θ

*uabeniki, za katere dijaki ne pladujejo izposojevalnine

lzposojevainina za komplet uこ benikov iz uこ beniζ kega sklada 2naζ a 1/3 maloprodaine cene

uこ benikov′ delovne zvezke pa dijaki platalo v ce10ti z 10%popustom Znesek izposojevalnine

se poravna s poloこ nico′ kijo i2StaVi ζola

Cena celoletne izposoje znaζ a 25,78C(izpOsOja 13′ 63C+de ovnizvezk z 10%popustOm 12,15C)

Za ang!eSkije2ik Se uporabliata uこ benik in de!ovni zvezek i2 1.!etnika.

RazpOred ra2detteVanja bo obiaVljen na spletni strani knjittnice′ o toこnem datumu boste
obveここenitudi preko razrednikov

Damjana Papei, prof.,
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ぶOιs絆 cfⅣTfR/VOyO MEST0
SREDNJA ZDRAVSTVENA:N KEM:』SKA SOLA

Seznam uこ benikov iz uこ beniζ kega skiada za 3.:etnik prOgrama 30LNiCAR NEG《 〕VALEC za

うo:sko:eto 2021/2022:

〉
Ｓ Predmet Avtor Naslov MPC{vC)

1 SLO J. Kvas Mlada obzoria 3+ ′

2 SL0 M. Gomboc Besede 3 (prenovljena izdaja) 15,90
３^ MAT M.Venceリ Matematika za triletne poklicne Sole 3* ′

′

4 Strok. p. A.Fink Pomoi in oskrba 2* ′
′

5 Strok. p. A.Fink Pomoi in oskrba 1* (gradivo za zakljuEni
izpit)

′

′

6. Strok. p, Z.Slobir Pedikura 15,40

7. Strok. p, A. Slapnik osnove anatomije in fiziologije, uEbenik* /

8 Sι0 M. Gomboc Besede j, delovni zvezek (ploiojo v celoti z
70 % popustom in go obdriijo)

135θ

+udbeniki, za katere dijaki ne pladujejo izposojevalnine

lzposolevalnina 2a kOmplet uこbenikov iz uこ beniζ kega sklada znaζ a 1/3 maloprodajne cene

uёbenikov,delovne zvezke pa diiaki plaこ ajo v celotiz 10%popustom Znesek izposolevalnine

se poravna s poloこ nico′ kijo izstavi ζola

Cena celoletne lzposoje znaζ a 22,58C{レ posOja 10,43C+deぬvni zvez晰 210%pOpustom 12,15C)

Za angleSkije2ik Se uporab!iata uこ benik in delovni zve2ek i2 2.:etnika.

RazpOred razdeり evanja bo objavり en naSp!etni strani knjttnice′ o toこ nem datumu boste
obveζこenitudi preko razrednikov
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