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SEZNAM UČBENIKOV ZA 1. LETNIK PROGRAMA TRGOVEC 
šolsko leto 2018/19 

 
 

PREDMET/MODUL UČBENIKI 

Slovenščina 
Delovni zvezek za slovnico: Mateja Gomboc: Besede 1; šolski 
skripti za slovnico in književnost 

Angleščina (za dijake, ki so se v 
osnovni šoli učili angleščino) 

John and Liz Soars: The Third Edition New Headway Pre-
Intermediate, Oxford Universtity Press, (obvezno tretja izdaja), 
učbenik in delovni zvezek.  

Nemščina (za dijake, ki so se v osnovni 
šoli učili nemščino 

Alles stimmt 1, učbenik in delovni zvezek 

Matematika Matematika za triletne poklicne šole - 1. zvezek (Marija Vencelj) 

Naravoslovje USB ključek 

Družboslovje Učni listi, ki jih bo pripravila profesorica. 

Umetnost  

Temelji gospodarstva Gradiva Unisvet 

Poslovanje trgovskega podjetja  Gradiva Unisvet, USB ključek 

Prodaja blaga USB ključek, zvezek veliki A4 črtasti ali Akta z vloženimi listi 

Poslovno komuniciranje Gradivo v elektronski obliki dobijo dijaki pri profesorici. 

Prodaja v tujem jeziku  

Trgovina kot gospodarska dejavnost  

Informatika USB ključek 

 

Pri predmetih, kjer literatura ni navedena, dijaki uporabljajo učne liste, ki jih pripravi profesor. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 2. LETNIK PROGRAMA TRGOVEC 
šolsko leto 2018/19 

 
 

predmet učbeniki 

Slovenščina 
Delovni zvezek za slovnico: Mateja Gomboc: Besede 2;  šolski 
skripti za slovnico in književnost 

Angleščina (za dijake, ki so se v 
osnovni šoli učili angleščino) 

John and Liz Soars: The Third Edition New Headway Pre-
Intermediate, Oxford Universtity Press, (obvezno tretja izdaja), 
učbenik in delovni zvezek.  

Nemščina (za dijake, ki so se v osnovni 
šoli učili nemščino 

Alles stimmt 1, učbenik in delovni zvezek 

Matematika Matematika za triletne poklicne šole - 2. zvezek (Marija Vencelj) 

Naravoslovje USB ključek 

Družboslovje 

Neobvezna učbenika:  

 Družboslovje: državljanska kultura(Jana Bezanšek, DZS 
1998) in  

 Družboslovje - Zgodovina za nižje poklicno, srednje 
poklicno, poklicno-tehniško in srednje tehniško 
izobraževanje (MK 2007) 

Temelji gospodarstva Gradiva Unisvet 

Poslovanje trgovskega podjetja Gradiva Unisvet, USB ključek 

Prodaja blaga  

Poslovno komuniciranje Gradivo v elektronski obliki dobijo dijaki pri profesorici. 

 
Pri predmetih, kjer literatura ni navedena, dijaki uporabljajo učne liste, ki jih pripravi profesor. 
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SEZNAM UČBENIKOV ZA 3. LETNIK PROGRAMA TRGOVEC 
šolsko leto 2018/19 

 
 

PREDMET/MODUL UČBENIKI 

Slovenščina 
Delovni zvezek za slovnico: Mateja Gomboc: Besede 3;  šolski 
skripti za slovnico in književnost 

Angleščina (za dijake, ki so se v 
osnovni šoli učili angleščino) 

John and Liz Soars: The Third Edition New Headway Pre-
Intermediate, Oxford Universtity Press, (obvezno tretja izdaja), 
učbenik in delovni zvezek.  

Nemščina (za dijake, ki so se v osnovni 
šoli učili nemščino 

Alles stimmt 1, učbenik in delovni zvezek 

Matematika Matematika za triletne poklicne šole - 3. zvezek (Marija Vencelj) 

Upravljanje z blagovno skupino USB ključek 

Slovenski jezik  

Prodaja v tujem jeziku  

Poslovno komuniciranje Gradivo v elektronski obliki dobijo dijaki pri profesorici. 

Spremljanje poslovanja trgovskega 
podjetja 

Gradiva Unisvet 

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

 


