
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (3 leta) 
 
Gastronomske in hotelske storitve 
Gastronom-hotelir/gastronomka-hotelirka 
 
Šolsko leto 2017/2018, 1. letnik  

 
Na šoli nimamo učbeniškega sklada, zato si mora vsak posameznik sam priskrbeti potrebne učbenike in 
delovne zvezke. 

 
Slovenščina 
Gomboc, M.: Besede 1 (učbenik in delovni zvezek), oboje prenovljena izdaja. 
 
Matematika 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Angleščina 
Highly Recommended 1    (Student's Book (=učbenik) in Woorkbook (=delovni zvezek). 
 
Umetnost 
1 svinčnik HB, 1 radirka, 1 tanek črn flomaster. 
 
Naravoslovje 
Učbenik se ne zahteva.  
 
Družboslovje 
Svet – šolski zemljevid (1 : 56 000 000), navadni, neplastificirani, založba Mladinska knjiga. 
Priporočamo čimprejšnji nakup, ker v  jeseni  lahko zaloga  v trgovinah poide. 
Zvezek A 4 format 
 
Osnove v gostinstvu 
Kuharstvo: osnove v gostinstvu, tehnologija pripravljanja jedi. Ljubljana : DZS 
Recepti. Ljubljana : DZS 
Zvezek A 4 format s trdimi platnicami 
 
Komuniciranje in poslovanje 
Zvezek A 4 format  
 
Zdravstvena vzgoja in higienski minimum 
Učbenik se ne zahteva. 
 
Računalništvo 
Učbenik se ne zahteva. 
 

 

 
 
 
 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4 leta) 
 
Gastronomija in turizem 
Gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica 
 
Šolsko leto 2017/2018, 1. letnik  
Na šoli nimamo učbeniškega sklada, zato si mora vsak posameznik sam priskrbeti potrebne učbenike in 
delovne zvezke. 

 
Smer turizem  
 
Slovenščina 
Vogel, Jerica: Slovenščina 1 : Z besedo do besede : jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana : 
Mladinska knjiga (učbenik in delovni zvezek), oboje prenovljena izdaja. 
Od branja do znanja : književnost 1 : učbenik za slovenščino v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja. 
Ljubljana : DZS 
 
Matematika 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Angleščina 
Soars, L. in J. New Headway Intermediate. The third edition. Student`s book 
Soars, L. in J. New Headway Intermediate. The third edition. Workbook 
 
Nemščina 
ALLES STIMMT! 1 (učbenik in delovni zvezek) 
Učbenik za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol 
 
Umetnost 
Tempera, velike, (42 ml), Aero, naslednjih barv: 1 magenta, št. 403, 1 cyan modra, št. 703, 1 rumena, št. 200, 1 bela, 
št. 110, 1 črna št. 900.  
1 čopič št. 12, 1 čopič št. 6, 1 svinčnik HB, 1 radirka, 1 tanek črn flomaster. 
Muflon – šolski likovni blok (A3-format, listi različnih barv in kvalitete), proizvajalec Radeče. Priporočamo čimprejšnji 
nakup, ker v  jeseni  lahko zaloga  v trgovinah poide. 
 
Zgodovina 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Geografija. 
Senegačnik, J., Drobnjak, B.: Obča geografija. Ljubljana : Modrijan (samo učbenik).  
 
Fizika 
Učbenik se ne zahteva. 
 
Osnove gostinstva in turizma 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
IKT (Informatika) 
Učbenik se ne zahteva. 
 
Obdelava turističnih informacij 
Počakajte na navodila profesorja. 

 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (4 leta) 
 
Gastronomija in turizem 
Gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica 
 

Šolsko leto 2017/2018, 1. letnik  
Na šoli nimamo učbeniškega sklada, zato si mora vsak posameznik sam priskrbeti potrebne učbenike in delovne 
zvezke. 
 

Smer gastronomija 
 
Slovenščina 
Vogel, Jerica: Slovenščina 1 : z besedo do besede : jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. Ljubljana : 
Mladinska knjiga  (učbenik in delovni zvezek), oboje prenovljena izdaja. 
Od branja do znanja : književnost 1 : učbenik za slovenščino v 1. letniku srednjega strokovnega izobraževanja. 
Ljubljana : DZS 
 
Matematika 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Angleščina 
Soars, L. in J. New Headway Intermediate. The third edition. Student`s book 
Soars, L. in J. New Headway Intermediate. The third edition. Workbook 
 
Nemščina 
ALLES STIMMT! 1 (učbenik in delovni zvezek) 
Učbenik za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol 
 
Umetnost 
Tempera, velike,( 42 ml), Aero, naslednjih barv: 1 magenta, št. 403, 1 cyan modra, št. 703, 1 rumena, št. 200, 1 bela, 
št. 110, 1 črna št. 900.  
1 čopič št. 12, 1 čopič št. 6, 1 svinčnik HB, 1 radirka, 1 tanek črn flomaster. 
Muflon – šolski likovni blok (A3-format, listi različnih barv in kvalitete), proizvajalec Radeče. Priporočamo čimprejšnji 
nakup, ker v  jeseni  lahko zaloga  v trgovinah poide. 
 
Zgodovina 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Geografija. 
Senegačnik, J., Drobnjak, B.: Obča geografija. Ljubljana : Modrijan (samo učbenik).  
 
Fizika 
Učbenik se ne zahteva. 
 
Osnove gostinstva in turizma 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Priprava rednih obrokov 
Kuharstvo: osnove v gostinstvu, tehnologija pripravljanja jedi. Ljubljana : DZS 
Recepti. Ljubljana : DZS 
Zvezek A 4 format s trdimi platnicami 
 
Strežba rednih obrokov 
Kamenšek, Jožef: Strežba z organizacijo dela.  Založba Celovška Mohorjeva. 

 



SREDNJE POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (3 + 2) 

 
Gastronomija 
Gastronomski tehnik/gastronomska tehnica 
 

Šolsko leto 2017/2018, 1. letnik  
Na šoli nimamo učbeniškega sklada, zato si mora vsak posameznik sam priskrbeti potrebne učbenike in 
delovne zvezke. 
 
Slovenščina 
Gomboc, Mateja. Besede 4 (učbenik in delovni zvezek). Ljubljana : DZS, 2015 
Kvas, Jana. Mlada obzorja. Književnost 4 : učbenik za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja.  Ljubljana : DZS 
 
Matematika 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Angleščina 
Soars, L. in J. New Headway Intermediate. The third edition. Student`s book 
Soars, L. in J. New Headway Intermediate. The third edition. Workbook 
 
Umetnost 

1 svinčnik HB, 1 radirka, 1 tanek črn flomaster. 
 
Geografija. 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Biologija 
Učbenik se ne zahteva. 
 
Informatika 
Učbenik se ne zahteva. 
 
Nemščina 
ALLES STIMMT! 1 (učbenik in delovni zvezek) 
Učbenik za nemščino v 1. letniku gimnazije ter v 1. in 2. letniku srednjih strokovnih šol 
 
Oblikovanje gostinske ponudbe 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
Obroki in dogodki z animacijo 
Kuharstvo: osnove v gostinstvu, tehnologija pripravljanja jedi.  Ljubljana : DZS 
Recepti. Ljubljana : DZS 
Zvezek A 4 format s trdimi platnicami 
 
Strežba 
Počakajte na navodila profesorja. 
 
 
 


