Nakup gradiva preko spleta (Kopija nova): https://www.kopija-nova.si/ss?pmr=2jo&pmid=ad4lywupjugn
Naročilo učbenikov iz Učbeniškega sklada Živilske šole: https://www.1ka.si/a/287836

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola – Pomočnik v biotehniki in oskrbi NPI
Seznam učnih gradiv izven učbeniškega sklada
za šolsko leto 2020/2021 za 1. in 2. letnik
Količina

Naziv

Spodaj našteta gradiva so bila pripravljena v okviru projekta "Biotehniška
področja, šole za življenje in razvoj" in so objavljena na spletni strani
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=37 (Učna gradiva)
* STROKOVNI MODULI: D. Berčič Stefanović: Križanke za utrjevanje
znanja

Drugo spletno gradivo (**)
** STROKOVNI MODULI: S. Škerlavaj Golec: Priprava živil rastlinskega
izvora, delovni zvezek 1 in 2, interno gradivo, BIC Lj. 2020 (spletna
učilnica) - samo 2. letnik (NOVO 2020/21)

EAN

Založba

Cena

BIC Ljubljana – Živilska šola – Pomočnik v biotehniki in oskrbi NPI – 1. in 2. letnik

NAROČILNICA ZA IZPOSOJO UČBENIKOV 2020/2021
UČBENIŠKI SKLAD: BIC Ljubljana, Živilska šola, Ižanska 10, Ljubljana

DIJAK/INJA*: Ime in priimek: _____________________________________________
Naslov stalnega bivališča(ulica, pošta, kraj): _________________________________
___________________________________________ Rojen/a:___________________
Telefon:________________________ E-mail:_________________________________
STARŠI/ZAKONITI ZASTOPNIK*: Ime in priimek: _______________________________
Naslov stalnega bivališča: _________________________________________________
Davčna številka ali datum in kraj rojstva: _____________________________________
Telefon:_______________________ E-mail:___________________________________
Podpisani/-a v svojem imenu oz. v imenu navedene-ga dijaka/-inje naročam učbenike iz učbeniškega sklada Živilske šole BIC Ljubljana za čas
šolanja v tem programu, ki jih bom oz. jih bo ob koncu šolanja vrnil/-a v knjižnico ali po dogovoru izposojo podaljšal/-a, najdlje do konca šolskega
leta zaključnega letnika. Večletno izposojevalnino bom plačal/-a po prejeti položnici (izdajatelj BIC Ljubljana), ločeno za posamezno šolsko leto.
V primeru nevrnjenega, uničenega ali poškodovanega učbenika bom poravnal/-a odškodnino, ki bo določena glede na predhodno stanje učbenika
in na stopnjo poškodbe (največ v višini nabavne cene), oz. ga bom nadomestil/-a z drugim enakim izvodom (novim ali rabljenim, a dobro
ohranjenim). Seznanjen/-a sem, da bo v primeru neplačila sprožen izvršilni postopek.
Podpis staršev/zakonitega zastopnika (ali polnoletnega dijaka): ______________________________________________________
Veljavnost naročilnice: od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 oz. do zaključka šolanja.
Predvideno vračilo učbenikov: do konca rednega pouka zaključnega letnika, v primeru popravnih izpitov po dogovoru, ob izpisu.
Oddaja naročilnice za izposojo:1. letnik do 15. 7. 2020, 2. letnik do 1. 7. 2020 oz. ob kasnejšem vpisu.
Naročam(obkroži): OSNOVNI KOMPLET - DODATNO - POSAMEZNE UČBENIKE (označeno z DA)
Izposojevalnina za osnovni komplet: 19,90 €
Izposojevalnina za izbrane učbenike: ___________ €

predmet

oznaka

OSNOVNI KOMPLET

cena

izposoj.

izberite

SLO

11/001

J. Jožef Beg, D. Debeljak: BERILO, učbenik za 1. in 2. letnik nižjega poklicnega
izobraževanja, založba DZS, EAN: 9788634142105 - Gradivo boste uporabljali
2 leti.

12,90

4,30

DA NE

SLO

15/612

D. Debeljak: SLOVENSKI JEZIK, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634138313
- Gradivo boste uporabljali 2 leti.

16,90

5,63

DA NE

MAT

12/29

A. Kuzman, T. Uran: MATEMATIKA ZA NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE,
učbenik za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610200680 - Gradivo boste
uporabljali 2 leti.

29,90

9,97

DA NE

predmet

oznaka

DODATNO

cena

izposoj.

izberite

TJN

12/8210

B. Dular: GESCHÄFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1, učbenik z delovnim zvezkom
in CD-jem, založba TANGRAM, EAN: 9789616239752 - Gradivo boste
uporabljali 2 leti.

29,00

9,67

DA NE

* Vse podatke bomo uporabili izključno za upravljanje učbeniškega sklada in reševanje morebitnih sporov.
# Cene in zneski izposojevalnine so navedeni v evrih.

