
SEZNAM UČBENIKOV 
šolsko leto 2017/18 

 
ARANŽERSKI TEHNIK 

1. letnik 
 

predmet učbeniki 

Slovenščina 
Delovni zvezek: Na pragu besedila 1 (najnovejša izdaja),  
šolski skripti za slovnico in književnost 

Angleščina 
John and Liz Soars: The Third Edition New Headway  
Intermediate, Oxford Universtity Press, Učbenik in delovni 
zvezek (obvezno tretja izdaja)  

Matematika 
Matematika 1 - Zbirka nalog za srednje strokovne šole 
(Mateja Škrlec) 

Zgodovina 
Neobvezno gradivo: Zgodovina za srednje strokovno in 
poklicno tehniško izobraževanje (M. Karlovšek in V. Robnik, 
DZS 2012) 

Geografija 
GEOGRAFIJA, založba DZS, (ponatis 2011), avtor: dr.Jurij 
Kunaver in drugi 

Umetnost  

Podjetje na trgu Elektronska gradiva Unisvet 

Vizualne komunikacije 

Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, 
lepilni trak, laks)  

 Risalni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila, svinčniki in šestilo    

Osnovno nemško besedišče (34 ur) Krenn, Puchta: Ideen 1, učbenik in delovni zvezek 

Informatika USB ključek 

Poslovna komunikacija Gradivo v elektronski obliki dobijo dijaki pri profesorici. 

 

Pri predmetih, kjer literatura ni navedena, dijaki uporabljajo učne liste, ki jih pripravi profesor. 

 

  



SEZNAM UČBENIKOV 
šolsko leto 2017/18 

 

ARANŽERSKI TEHNIK 
2. letnik 

 

predmet učbeniki 

Slovenščina 
Delovni zvezek: Na pragu besedila 2 (najnovejša izdaja),  šolski 
skripti za slovnico in književnost 

Angleščina 1 
John and Liz Soars: The Third Edition New Headway  
Intermediate, Oxford Universtity Press, Učbenik in delovni 
zvezek (obvezno tretja izdaja)  

Nemščina 2 Krenn, Puchta: Ideen 1, učbenik in delovni zvezek 

Matematika 
Matematika 2 - Zbirka nalog za srednje strokovne šole (Mateja 
Škrlec) 

Zgodovina 
Neobvezno gradivo: Zgodovina za srednje strokovno in poklicno 
tehniško izobraževanje (M. Karlovšek in V. Robnik, DZS 2012) 

Kemija 
USB ključek, Učbenik Naravoslovje (Šorgo, Čeh, Dolenc, 
Slavinec) - na voljo v šoli, zvezek veliki A4 črtasti ali Akta z 
vloženimi listi 

Podjetje na trgu Elektronska gradiva Unisvet 

Vizualne komunikacije 

Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, lepilni 
trak, laks)  

 Risalni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila, svinčniki in šestilo    

Aranžerstvo 

Učbenik: Likovna teorija za srednje šole in gimnazije (Šuštaršič, 
Zornik,..) - priporočljivo  
Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, lepilni 
trak, laks)  

 Risalni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila, svinčniki in šestilo    

 

Pri predmetih, kjer literatura ni navedena, dijaki uporabljajo učne liste, ki jih pripravi profesor. 

 

  



SEZNAM UČBENIKOV 
šolsko leto 2017/18 

 

ARANŽERSKI TEHNIK 
3. letnik 

 

predmet učbeniki 

Slovenščina 
Delovni zvezek: Na pragu besedila 3 (najnovejša izdaja),  šolski 
skripti za slovnico in književnost 

Angleščina 1 
John and Liz Soars: The Third Edition New Headway  
Intermediate, Oxford Universtity Press, Učbenik in delovni 
zvezek (obvezno tretja izdaja)  

Nemščina 2 Krenn, Puchta: Ideen 1, učbenik in delovni zvezek 

Matematika 
Matematika 3 - Zbirka nalog za srednje strokovne šole (Mateja 
Škrlec) 

Biologija USB ključek 

Vizualne komunikacije 

Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, lepilni 
trak, laks)  

 Risalni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila, svinčniki in šestilo    

Aranžerstvo  

Učbenik: Likovna teorija za srednje šole in gimnazije (Šuštaršič, 
Zornik,..) - priporočljivo  
Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, lepilni 
trak, laks)  

 Risalni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila, svinčniki in šestilo    

Tržno komuniciranje – A (izbirni A ali B) Elektronska gradiva Unisvet 

Dekoraterstvo – B (izbirni A ali B) 

Učbenik: Likovna teorija za srednje šole in gimnazije (Šuštaršič, 
Zornik,..) - priporočljivo  
Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, lepilni 
trak, laks)  

 Rislni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila svinčniki in šestilo    

Informatika USB ključek 

Ekonomika Elektronska gradiva Unisvet 

 
Pri predmetih, kjer literatura ni navedena, dijaki uporabljajo učne liste, ki jih pripravi profesor. 

 

  



SEZNAM UČBENIKOV 
šolsko leto 2017/18 

 

ARANŽERSKI TEHNIK 
4. letnik 

 

predmet učbeniki 

Slovenščina 
Delovni zvezek: Na pragu besedila 4 (najnovejša izdaja),  šolski 
skripti za slovnico in književnost 

Angleščina 1 
John and Liz Soars: The Third Edition New Headway  
Intermediate, Oxford Universtity Press, Učbenik in delovni 
zvezek (obvezno tretja izdaja)  

Nemščina 2 Krenn, Puchta: Ideen 1, učbenik in delovni zvezek 

Matematika 
Učbenik: Od ključavnice do integrala (Kavka, Šparovec, Rugelj, 
Pavlič) 

Sociologija 
Uvod v sociologijo, Učbenik za sociologijo v gimnazijskem in 
srednje tehničnem oz. strokovnem izobraževanju (Počkar, 
Andolšek, Popit, Barle Lakota) 

Psihologija  

Aranžerstvo 

Učbenik: Likovna teorija za srednje šole in gimnazije (Šuštaršič, 
Zornik,..) - priporočljivo  
Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, lepilni 
trak, laks)  

 Risalni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila, svinčniki in šestilo    

Tržno komuniciranje – A (izbirni A ali B) Elektronska gradiva Unisvet 

Dekoraterstvo – B (izbirni A ali B) 

Učbenik: Likovna teorija za srednje šole in gimnazije (Šuštaršič, 
Zornik,..) - priporočljivo  
Pripomočki:  

 Aranžersko orodje (klešče, bucike, olfa nož, kladivo, lepilni 
trak, laks)  

 Rislni listi in navadni pisarniški listi   

 Dvodebelinsko pero in tuš   

 Ravnila svinčniki in šestilo    

Pospeševanje prodaje – C (izbirni C ali D) Elektronska gradiva Unisvet 

Multimedijsko oglaševanje – D (izbirni C 
ali D) 

Spletne učilnice in navodilaOnline Software Tutorials, Online 
Classroom Software 

Izvajanje projektov  

Fotografija Neobvezno: Digitalna fotografija, avtor Nikolaj Pečenko 

Restavriranje  

 
Pri predmetih, kjer literatura ni navedena, dijaki uporabljajo učne liste, ki jih pripravi profesor. 

 


