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Srednja ekonomska in trgovska šola

Zakaj naša šola?
Ker je naš pristop k učenju drugačen. Spodbujamo ustvarjalnost in
svobodno mišljenje. Izobražujemo na visokem nivoju, a na zanimiv in
privlačen način.
Razvijamo tvoje podjetniške in menedžerske veščine, spretnosti in
sposobnosti. Pripravimo te na poklicne izzive v prihodnosti, naj bo to v
okviru znanih podjetij ali lastne družbe.
Razvijamo tvojo osebnost. Želimo, da pridobiš samozavest, dinamičnost
in podjetnost, ki bodo temelj ekonomskega delovanja.
Nudimo sproščeno ozračje. Druženje s prijatelji, šport, kultura in številni
zanimivi projekti so del našega vsakdana.
Brez dvoma.

To je TVOJA PRIHODNOST!

1

ŠOLA ZA INOVATIVNOST IN PODJETNOST
Zamisli si podjetje, ki ga ustvariš skupaj s prijatelji, z njim rasteš in se učiš, z njim
preizkušaš svojo inovativnost in znanje.

i

ŠOLA ZA ŠPORT
Je šport pomembni del tvojega življenja? Komaj čakaš, da stečeš na
trening, kjer uživaš v aktivnostih s trenerjem in prijatelji?

Mi ti to omogočamo.
V varnem okolju šole in s pomočjo strokovnega svetovanja mentorja,
boš pri Poslovanju podjetja uresničil svoje zamisli.

2

Si želiš da bi s poslovnimi partnerji svojega podjetja z lahkoto komuniciral/a
v angleščini in italijansščini?
Ob pomoči dveh mentorjev, mentorja za strokovni predmet in mentorja za
angleščino oziroma italijanščino, ti bomo pri CLIL-u uresničili željo.

Mi to razumemo in ti s prilagoditvijo urnika ter v dogovoru s
športnimi klubi, omogočimo, da šolske obveznosti kombiniraš
s športnimi treningi v dopoldanskem času.

Obvezno/izbirno
Programske enote
Oznaka
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina
Obvezno
P2 Matematika
Obvezno
P3 Tuji jezik
Obvezno
P4 Umetnost
Obvezno
P5 Naravoslovje
Obvezno
P6 Družboslovje
Obvezno
P7 Športna vzgoja
Obvezno
Skupaj A
B – Strokovni moduli*
M1 Temelji gospodarstva
Obvezno
M2 Administrativno poslovanje
Obvezno
M3 Informacijsko-komunikacijska
Obvezno
tehnologija in strojepisje
M4 Upravni postopek
Obvezno
M5 Komuniciranje
Izbirno
M6 Tajniška opravila
Izbirno
M7 Trženje v sodobnem podjetju
Izbirno
M8 Zbiranje in obdelava podatkov
Izbirno
M9 Pravo
Izbirno
Skupaj B
Od tega
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti kurikul
Odprti kurikul
*Šola ali dijak izbere dva od modulov M5-M9.

Skupno
število ur
213
213
164
33
132
132
164
1051
108
216
243
216
135
135
135
135
135
1053

594
912
160
602

Obožuješ trgovine in si zmeraj želel/-a delati v eni od njih? Želiš
Se želiš naučiti učinkovitega
razviti podjetniško miselnost?
sporazumevanja s sodelavci in
poslovnimi partnerji? Želiš
pridobiti sposobnosti za
Izberi program trgovec!
organiziranje ekonomičnega
V izobraževanju boš razvil/-a sposobnosti in spretnosti za
poslovanja, vodenja skupine,
kakovostno strokovno delo in poklicno kariero v trgovini.
reševanja problemov in motiviranja
Pridobil/-a boš smisel za natančnost, doslednost in
sodelavcev?
pravočasnost, razvil/-a boš podjetniško miselnost,
obenem pa se boš naučil/-a organizacije ekonomičnega
Vse to ti omogoča program
administrator!
poslovanja, vodenja skupine, uspešnega
V izobraževanju boš pridobil/-a sposobnosti
komuniciranja, reševanja poklicnih problemov in
presojanja in odgovornega ravnanja na
motiviranja sodelavcev. Razvil/-a boš tudi pozitiven
delovnem mestu, hkrati pa boš vzpostavil/-a
odnos do zdravja in spoznal/-a pravila varnega
občutek za natančnost, doslednost,
dela.
samostojnost in odgovornost. Razvil/-a boš
podjetniško miselnost in pozitiven odnos do
Želiš izvedeti še več?
zdravja, spoznal/-a pa boš tudi pravila varnega dela.
Naziv poklicne izobrazbe:
Želiš izvedeti še več?
prodajalec/prodajalka
Naziv poklicne izobrazbe: administrator/administratorka
Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z
Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z zaključnim
zaključnim izpitom, ki obsega dve enoti,
izpitom, ki obsega dve enoti, in sicer slovenščino in izdelek
in sicer slovenščino in izdelek oziroma
oziroma storitev z zagovorom. Po opravljenem zaključnem
storitev z zagovorom. Po opravljenem
izpitu lahko nadaljuješ izobraževanje v dvoletnem programu
zaključnem izpitu lahko nadaljuješ
poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik.
izobraževanje v dvoletnem
programu poklicno-tehniškega
izobraževanja ekonomski
tehnik.

ADMINISTRATOR

TRGOVEC
Oznaka Programske enote
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina
P2 Matematika
P3 Tuji jezik
P4 Umetnost
P5 Naravoslovje
P6 Družboslovje
P7 Športna vzgoja
Skupaj A
B – Strokovni moduli*
M1 Temelji gospodarstva
M2 Poslovanje trgovskega podjetja
M3 Prodaja blaga
M4 Upravljanje z blagovno skupino živila
M5 Upravljanje z blagovno skupino tehnika
M6 Upravljanje z blagovno skupino tekstilij
in drogerijskih izdelkov
Skupaj B
Od tega
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti kurikul
Odprti kurikul
*Šola ali dijak izbere enega od modulov M4-M6.

578

352

152

238
272
238
340
136
136
136
136
102
102
102
102
102
1462
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno

748

487
383
417
68
102
68
68
68
105
105
340
204
2415
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno
Obvezno

*Šola ali dijak izbere dva od modulov M5-M8 in enega od modulov M9-M13.

i
Programske enote

4

Želiš izvedeti še več?
Naziv poklicne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica
Izobraževanje traja 4 leta. Šola ti v svojem izbirnem delu programa omogoča
specializacijo za različne poklicne standarde: referent/referentka v bančni komerciali,
referent/referentka v podpori bančnega poslovanja, zavarovalniški asistent/asistentka,
knjigovodja/knjigovodkinja, tajnik/tajnica, komercialni referent/komercialna
referentka.
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki obsega štiri enote, in sicer
slovenščino, gospodarstvo, tuj jezik ali matematiko in izdelek oziroma storitev z
zagovorom. Po opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljuješ na višji
in visokih strokovnih šolah.
Če boš želel/-a po končanem programu ekonomski tehnik nadaljevati
šolanje na univerzi, boš lahko opravljal/-a izpit iz maturitetnega predmeta
ali maturitetni tečaj, odvisno od zahtev posameznega študija na univerzi.

Oznaka

4

Postani ekonomski tehnik/ekonomska tehnica!
Pridobil/-a boš splošna znanja, obenem pa ti bomo pomagali razviti ključne osebnostne lastnosti in
vrednote, kot so odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost,
poštenost in odločnost. Lahko boš postal/-a samozavestna, dinamična in podjetna oseba, ki bo
samostojno vodila in načrtovala svojo kariero ter se uveljavila v različnih poklicih.
Obenem se boš naučil/-a tudi samostojnega načrtovanja projektov in njihovega izvajanja s
pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Obvezno/izbirno

Se želiš naučiti samostojnega načrtovanja projektov? Želiš postati samozavesten/-a, odločen/-a in
komunikativen/-a ter sam/-a voditi svojo kariero?

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina
P2 Matematika
P3 Tuji jezik
P4 Umetnost
P5 Zgodovina
P6 Geograﬁja
P7 Sociologija
P8 Psihologija
P9 Kemija
P10 Biologija
P11 Športna vzgoja
P12 Tuji jezik II
Skupaj A
B – Strokovni moduli*
M1 Poslovni projekti
M2 Poslovanje podjetij
M3 Ekonomika poslovanja
M4 Sodobno gospodarstvo
M5 Finančno poslovanje
M6 Materialno knjigovodstvo
M7 Komercialno poslovanje
M8 Upravno-administrativno poslovanje
M9 Zavarovalne storitve
M10 Bančno poslovanje
M11 Poštni promet
M12 Finančno knjigovodstvo
M13 Neposredno trženje
Skupaj B
Od tega
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti kurikul
Odprti kurikul

Skupno
število ur

EKONOMSKI TEHNIK

PRI NAS TI NE BO DOLGČAS.
PREBERI, ZAKAJ!
Za lažji vstop v novo okolje: projektni dnevi »Spoznavam nove prijatelje in
novo okolje«
Ker vemo, da je prehod iz osnovne v srednjo šolo pomemben korak v tvojem
življenju, te na začetku 1. letnika vključimo v projektne dneve »Spoznavam
nove prijatelje in novo okolje«. Skrb, da na novi šoli ne bi našel/-a prijateljev,
je torej odveč!

ŠE NISI PREPRIČAN/-A?
PREBERI IZJAVE NAŠIH
DIJAKOV!
Tina: Pravkar sem končala polletno prakso. Spoznala sem, da so me v prvih dveh letih veliko naučili.
Junija bom opravila še zaključni izpit, potem bom administratorka. Razmišljam o tri plus dva.

Za pester šolski vsakdan: nabor različnih zanimivih dejavnosti
Te zanimajo različne stvari, si rad/-a aktiven/-a na številnih raznolikih področjih?
Izbiral/-a boš lahko med ponujenimi dejavnostmi, ki ti ponujajo udejstvovanje na
področjih kulture, športa in strokovnih vsebin ter ekskurzije po Sloveniji in tujini.

Anže: Moja mama je tudi hodila na to šolo. Na ekonomsko. Je rekla, da so eni njeni sošolci zdaj znani
Slovenci. Direktorji, novinarji, podjetniki, kaj vem kaj. Recimo novinarka Mojca Širok pa režiser Diego
De Brea. Zelo živahen dijak je bil Branko Čakarmiš, saj ga vsi poznate iz Talentov. Bi rekel: šola za
talente.

Tutorstvo
Če boš potreboval/-a pomoč na različnih področjih učenja, ti bomo
ponudili podporo pri doseganju učnih ciljev.

Nina: Sestrična me je prepričala, da je trgovska prava izbira. Konec koncev imaš po treh letih poklic. Če
se ti hoče, greš potem naprej: tri plus dva se reče, če se ne motim. V petih letih si tehnik, pa še študiraš
lahko, če imaš še voljo za knjige. Poklicna matura pa peti predmet: ona bo šla na upravno v Ljubljano.

Za vse ljubitelje glasbe
Rad/a poješ? Komaj čakamo, da se nam pridružiš in postaneš član/-ica pevskega
zbora Sovice, kjer skupaj prepevamo dijaki in učitelji.

Luka: Seveda se da usklajevati treninge in tekmovanja pa pouk. Učitelji ti grejo na roko: če vidijo, da si
resen na stadionu pa tudi v šoli, sploh ni problema. Jaz igram pri kadetih. Če ne bom tako dober kot
Valter Birsa in Tim Matavž (tudi onadva sta končala SETŠ), bom imel vsaj solidno izobrazbo.

