UČBENIKI za šolsko leto 2020/2021 za program:
ELEKTROTEHNIK (1. letnik)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (1.letnik
PREDMET UČBENIKI ZA IZPOSOJO
SLO
Umetnost besede: berilo 1 (MK)
MAT
Matematika 1 za srednje strokovne šole (DZS)
GEO
ZGO
KEM
STROKA
IOV
ITK

Alfa – Realna števila (Ataja)
Kunaver: Družboslovje. Geografija. (MK)
Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje (DZS)
Čeh: Snovi, okolje, prehrana: učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah (DZS)
Žalar: Osnove elektrotehnike 1, učbenik, prenovljena izdaja (TZS)
Logonder, Simović: Osnove elektrotehnike 1: zbirka nalog (ZRSŠ)
Osnove informatike (DZS)

Učbeniki in delovni zvezki - KUPI
*Na pragu besedila 1 +, izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik,
1. in 2. del (Rokus) (22,50 €) KUPI
*English File, Intermediate, učbenik (Center Oxford) 3.izdaja KUPI
* English File, Intermediate, delovni zvezek (Center Oxford) KUPI
(35,90 + 22,50 = 58,40 €)
*Smrdu, A.: Kemijo razumem, kemijo znam 1 (Naloge iz kemije za 1. letnik)
(Založba Jutro) KUPI (13,90 €)
*Snovi, okolje, prehrana – delovni zvezek (DZS) KUPI (12,90 €) (za strokovni modul)

OBRABNINA = 0 €
NAKUP = 107,70 €
Učbenike si dijaki izposodijo ob vpisu v šolo, predhodno naročilo ni potrebno. Za izposojene
učbenike plačajo obrabnino, ki znaša največ eno tretjino vrednosti učbenika.
* Učbenike in delovne zvezke z oznako KUPI kupijo sami.
Glede morebitnih nejasnosti v zvezi z učbeniki lahko pokličete šolsko knjižnico
( 04 280 40 38) ali pišete na e-mail: knjiznica@sckr.si.

Kranj, junij 2020

Jože Drenovec, univ. dipl. org,
direktor ŠC Kranj

UČBENIKI za šolsko leto 2020/2021 za program:
TEHNIK MEHATRONIKE (1. letnik)
PREDMET UČBENIKI ZA IZPOSOJO
SLO
Umetnost besede: berilo 1 (MK)
MAT
Matematika 1 za srednje strokovne šole (DZS)

Alfa – Realna števila (Ataja)
GEO
Kunaver: Družboslovje. Geografija. (MK)
ZGO
Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje (DZS)
UTK
Glodež: Tehnično risanje (TZS)
KEM
Čeh: Snovi, okolje, prehrana: učbenik za kemijo v srednjih strokovnih šolah (DZS)
STROKA Žalar: Osnove elektrotehnike 1 (TZS)
IOV
Logonder, Simović: Osnove elektrotehnike 1: zbirka nalog (ZRSŠ)
INF
Osnove informatike (DZS)
STROKA Mehatronika (učbenik) (Pasadena)
Učbeniki in delovni zvezki - KUPI
*Na pragu besedila 1 +, izdaja s plusom, samostojni delovni zvezek za slovenski jezik,
1. in 2. del (Rokus) (22,50 €)
*English File, Intermediate, učbenik (Center Oxford) – 3.izdaja KUPI
*English File, Intermediate, delovni zvezek (Center Oxford) KUPI (35,90 + 22,50 = 58,40 €)
*Žižek: Snovanje in konstruiranje. Delovni zv. za 1. let. (TZS) KUPI (9,90 €)
*Smrdu: Kemijo razumem, kemijo znam 1 (Naloge iz kemije za 1. letnik) (Založba Jutro)
KUPI (13,90 €)
*Snovi, okolje, prehrana – delovni zvezek (DZS) (12,90 €)

OBRABNINA = 0 €
NAKUP = 117,60 €
Obvladam. Kemija 1 (DZS) – KUPI
Učbenike si dijaki izposodijo ob vpisu v šolo, predhodno naročilo ni potrebno.
Za izposojene učbenike plačajo obrabnino, ki znaša največ eno tretjino vrednosti učbenika.
* Učbenike in delovne zvezke z oznako KUPI kupijo sami.
Glede morebitnih nejasnosti v zvezi z učbeniki lahko pokličete šolsko knjižnico
( 04 280 40 38) ali pišete na e-mail: knjiznica@sckr.si.

Kranj, junij 2020

Jože Drenovec, univ. dipl. org,
direktor ŠC Kranj

UČBENIKI za šolsko leto 2020/2021 za program:

ELEKTRIKAR ELEKTRONIK/ENERGETIK (1. letnik)
RAČUNALNIKAR (1. letnik)
MEHATRONIK (1. letnik)
PREDMET UČBENIKI ZA IZPOSOJO
SLO
Mlada obzorja 1. Književnost 1, učbenik (DZS)

Gomboc: Besede 1, učbenik – nova izdaja (DZS)
MAT
Matematika 1 za srednje strokovne šole (DZS)
Alfa. Realna števila (Ataja)
DRU
Družboslovje. Zgodovina (MK)
STROKA Logonder, Simović: Osnove elektrotehnike 1: zbirka nalog (ZRSŠ)
NAR
Naravoslovje za poklicne šole. (DZS)
INF
Kikelj: Osnove informatike (DZS)- računalnikar
.
Učbeniki in delovni zvezki - KUPI
VSI DIJAKI:
*English File. Pre-Intermediate, učbenik, 3. izdaja (Center Oxford) KUPI
*English File. Pre-Intermediate, delovni zvez., 3. izdaja (Center Oxford) KUPI
(35,90 + 22,50 = 58,40 €)
*Besede 1 , delovni zvezek (DZS) (nova izdaja) KUPI (12, 50 €)
MEHATRONIKI:
*Žižek: Snovanje in konstruiranje. Delovni zv. za 1. let. (TZS) KUPI (9,90 €)
OBRABNINA = 4,20 €
NAKUP = 70,90 €; MEHATRONIKI = 80, 80 €

Učbenike si dijaki izposodijo ob vpisu v šolo, predhodno naročilo ni potrebno.
Za izposojene učbenike plačajo obrabnino, ki znaša največ eno tretjino vrednosti učbenika.
* Učbenike in delovne zvezke z oznako KUPI kupijo sami.
Glede morebitnih nejasnosti v zvezi z učbeniki lahko pokličete šolsko knjižnico
( 04 280 40 38) ali pišete na e-mail: knjiznica@sckr.si.

Kranj, junij 2020

Jože Drenovec, univ. dipl. org,
direktor ŠC Kranj

