
Program: EKONOMSKI TEHNIK
Poklic: EKONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

srednje strokovno izobra`evanje (SSI)

Trajanje izobra`evanja:  4 leta
• izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi to~kami (KT)

Pogoji za vklju~itev:
• uspe{no zaklju~ena osnovna {ola (EIS) ali ni`je poklicno izobra`evanje

Poklicne kompetence
• vodenje administrativnih postopkov v kadrovski slu`bi in seznanitev z

administrativnim delom sodi{~, geodetskih uprav, zemlji{kih in mati~nih knjig
• evidentiranje, razvr{~anje in shranjevanje dokumentarnega gradiva
• usposobljenost za pripravo sej in sestankov  
• smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovanje besedil (poslovna

pisma, vabila, pogodbe, odlo~be…), pisanje zapisnikov, oblikovanje sklepov
ter vodenje evidenc sklepov

• osnovna znanja iz upravnega postopka, neposrednega tr`enja in
komercialnega poslovanja

Pogoji za dokon~anje:
• uspe{no opravljene obveznosti posameznega letnika po izob. programu
• uspe{no opravljena poklicna matura

• sloven{~ina (pisni in ustni izpit)
• gospodarstvo (pisni in ustni izpit)
• tuj jezik ali matematika (pisni in ustni izpit)
• izdelek oz. storitev in zagovor

Prednosti izvajanja programa:
• program je modularno oblikovan in prina{a v proces izobra`evanja sodoben

didakti~ni koncept
• opravljena poklicna matura daje dijakom mo`nost nadaljevanja {tudija na

vi{jih in visokih strokovnih {olah; ~e opravijo {e dodatni maturitetni
predmet, pa tudi v nekatere univerzitetne {tudijske programe

• po opravljeni poklicni maturi se lahko dijak vklju~i v enoletni maturitetni
te~aj, po zaklju~ku katerega opravlja maturo

• {tevil~no manj{i oddelki
• prilagojene oblike in metode dela, ki vodijo v ve~jo uspe{nost dijaka
• individualizirani program izobra`evanja in usposabljanja (za dijake z odlo~bo

o usmeritvi) opredeljuje prilagoditve delovnega mesta, u~nega okolja,
specialne pripomo~ke in prilagoditve

• izvajalci so pedago{ki delavci z defektolo{ko specializacijo

Programske enote Obvezno/
izbirno

Skupno
{tevilo ur [t. KT

SPLO[NO IZOBRA@EVALNI PREDMETI
Sloven{~ina (SLO) obvezno 487 24
Matematika (MAT) obvezno 383 19
Tuj jezik I (TJ1) obvezno 417 20
Tuj jezik II (TJ2) obvezno 204 10
Umetnost (UME) obvezno 68 3
Zgodovina (ZGO) obvezno 102 5
Geografija (GEO) obvezno 68 3
Sociologija (SOC) obvezno 68 3
Psihologija (PSI) obvezno 68 3
Kemija (KEM) obvezno 105 5
Biologija (BIO) obvezno 105 5
[portna vzgoja ([VZ) obvezno 340 14
Komunikacija (KOM) obvezno 272 14
Skupaj 2687 128

STROKOVNI MODULI
Poslovni projekti obvezno 238 12
Poslovanje podjetij obvezno 272 13
Ekonomika poslovanja obvezno 238 12
Sodobno gospodarstvo obvezno 340 19
Finan~no poslovanje izbirno 1 136 6
Materialno knjigovodstvo izbirno 1 136 6
Komercialno poslovanje izbirno 1 136 6
Upravno administrativno poslovanje izbirno 1 136 6
Zavarovalne storitve izbirno 2 102 5
Ban~no poslovanje izbirno 2 102 5
Po{tni promet izbirno 2 102 5
Finan~no knjigovodstvo izbirno 2 102 5
Neposredno tr`enje izbirno 2 102 5
Skupaj 1462 73

PRAKTI^NI POUK (v {oli/strokovni moduli) 748 30
PRAKTI^NO USPOSABLJANJE Z DELOM 152 6
INTERESNE DEJAVNOSTI 352 14
ODPRTI KURIKULUM* 306 15
Poklicna matura 4
Skupaj kreditnih to~k 240

* vsebine se dolo~ijo vsako leto posebej v letnem delovnem na~rtu oz. v Izvedbenem
kurikulu programa
Pojasnilo k izbiri modulov: {ola izbere dva modula v skupini “izbirno 1” in enega v “izbirno 2”.

PREDMETNIK


