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Slovimo po sodobnem podjetništvu. 
Izobražujemo po najnovejših metodah, 
ki temeljijo na praktičnih izkušnjah. 
Poleg učiteljev vključujemo v pouk in 
obšolske dejavnosti tudi zunanje pre-
davatelje praktike iz uspešnih podjetij.

Dijake med izobraževanjem opol-
nomočimo z mehkimi veščinami in 
kompetencami za 21. stoletje, kot so 
podjetnost, inovativnost, timsko delo, 
odgovornost, proaktivnost in javno na- 
stopanje, kar jim omogoča lažjo zapo- 
sljivost in lažji prehod na trg dela.

Na šoli imamo  8  računalniških  učil-
nic  z  več kot 250 računalniki, veliko 
svetlih multimedijsko opremljenih učil-
nic, specializirane učilnice za izvaja- 
nje pouka po metodi d.school, učilnice 
za učna podjetja in pouk biologije ter 
kemije.

V mansardi je šolska knjižnica, prostor 
kreativnosti in kovanja idej. Dijaki se 
lahko sprostijo ob  branju  zanimive in 
dobre literature ter se prepustijo raz-
mišljanju v njenem stičišču znanja in 
kreativnosti.

V kletnih prostorih sta šolska kuhinja, 
kjer lahko vsak dan izbirate med štiri-
mi različnimi vrstami malice in jedmi 
po naročilu, ter sodobno opremljen 
šolski fitnes, ki ima vedno odprta vra-
ta. Dodatne treninge pa v njem oprav- 
ljajo predvsem dijaki s statusom šport-
nika.

Smo v centru Ljubljane v neposredni bližini Dijaškega doma Poljane in 
Dijaškega doma Ivana Cankarja ter več linij mestnega potniškega prometa.

TO JE ROŠKA



PREDMETNIK 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO

I - Obvezni predmeti

Slovenščina 3 3 4 4 487
Matematika 2 3 3 3 313
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420
Drugi tuji jezik 2 2 2 2 210
Zgodovina 2 1 102
Geografija 2 68
Športna vzgoja 3 3 2 2 340
Umetnost 2 68
Biologija 2 1 105
Kemija 3 105
Sociologija 2 68
Psihologija 2 68

II - Strokovni moduli

Poslovni projekti 7 238
Poslovanje podjetij 2 3 3 276
Ekonomika poslovanja 3 2 2 238
Sodobno gospodarstvo 3 4 3 340
Finančno poslovanje 4 136
Komercialno poslovanje 4 136
Zavarovalne storitve 3 102
Finančno knjigovodstvo 3 102
Neposredno trženje 3 102

III - Interesne dejavnosti 96 96 96 64 352

IV - Odprti kurikul 2 3 4 6 578

Sodobna podoba podjetja, Poslovno komuniciranje v angleščini, Razvoj osebnih in poslovnih spretnosti, 
Kreativnost in makerspace, Raziskovalno delo, Poslovne predstavitve.

V - Praktično usposabljanje     
      z delom 76 76 152

Skupaj (I+II+III+IV+V) 33 33 31 - 33 29 - 33 4959

Poklicna matura je sestavljena iz 4 enot:

1. enota:  slovenščina
2. enota:  gospodarstvo
3. enota:  prvi tuji jezik ali matematika
4. enota:  izdelek ali storitev oz. seminarska naloga z zagovorom

EKONOMSKI TEHNIK NA ROŠKI

Bi rad čim hitreje prišel do poklica z zadostnimi začetnimi znanji za 
zaposlitev, se priključil in učinkovito prispeval k uspešnosti podjetja svo-
jih staršev, znancev …? Si želiš konkretnih in uporabnih znanj, si prepri- 
čljiv govorec in znaš vplivati na svoje vrstnike?

Potem je program Ekonomski tehnik pravi zate. Med šolanjem se boš 
srečal z učitelji splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov, 
podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva, vrstniki iz različnih držav …

Pridobil boš nova praktična znanja s področja gospodarstva in pod-
jetništva ter veščine, ki so nujne za uspeh v sodobnem, spremen- 
ljivem poslovnem svetu.



EKONOMSKI TEHNIK
=

IZOBRAZBA S PRIHODNOSTJO

Izobrazba ekonomski tehnik ponuja zaposlitev v 150 najrazličnejših 
poklicih na ekonomskem področju. Znanje, ki temelji na sodobnih,  
inovativnih in uporabnih metodah, in praktične izkušnje, ki jih pridobite 
med šolanjem (delovna praksa doma in v tujini), sta v našem programu 
vaša prednost ob zaključku šolanja. Vaša nadaljnja pot je odvisna od 
vaših želja. Nadaljujete lahko s študijem, se zaposlite ali samozaposlite.

Dejavnosti, v katerih se zaposlujejo ekonomski tehniki, segajo 
na področja računovodstva, knjigovodstva in revizije, trženja, zavaro- 
valništva, denarnega posredništva, trgovine, logistike in telekomunikacij.

Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo kot komercialni zastopniki za 
prodajo in menedžerji za trženje ter prodajo, tajniki in poslovni sekretarji, 
uradniki, strokovni sodelavci ter strokovnjaki v računovodstvu, zavaroval-
ni zastopniki in zavarovalni posredniki, prodajalci ter trgovski poslovodje, 
ekonomisti itd.

PREDSTAVITEV 
STROKOVNIH MODULOV

OBVEZNI MODULI 

MODUL 1:  POSLOVNI PROJEKTI
Dobra vizija je temelj vsake dobre organizacije. Če želite ustvariti uspešen 
projekt na kakršnemkoli področju, morate najprej znati izdelati dober 
poslovni načrt. Zamisel, načrtovanje in končno izvedbo posameznega pro-
jekta boste spoznali v modulu Poslovni projekti, ki je sestavljen iz projekt-
nega dela, pri katerem boste načrtovali vse aktivnosti projekta, in informa- 
cijsko-komunikacijske tehnologije, pri kateri boste aktivnosti oblikovali s 
pomočjo zahtevnejših Officeovih orodij. V pomoč vam bodo mentorji. Tis-
ti, ki vas to še bolj zanima, boste te veščine in znanja lahko izpopolnili pri 
podjetniškem krožku, v katerem vam bodo na voljo tudi zunanji podjetniški 
mentorji.

MODUL 2:  POSLOVANJE PODJETIJ  
Pri učenju z delom se boste v posebnih za ta namen opremljenih učilnicah 
naučili temeljnih del in nalog v najrazličnejših oddelkih, ki so sestavni del 
skoraj vsakega podjetja. Tako boste kot zaposleni v navidezno ustanovlje-
nem učnem podjetju lahko oblikovali tržne ponudbe, izračunavali plače, 
naročali navidezno blago oziroma storitve, organizirali sestanke, pisali 
zapisnike, koordinirali delo, vodili kadrovske evidence ter še in še. Pri svo-
jem učenju boste uporabljali sodobna programska orodja, ki jih v realnem 
svetu uporabljajo številna podjetja. Učna podjetja prodajajo, kupujejo, delav-
ci prejemajo plače, skratka opravljajo vse funkcije kot prava podjetja, le de-
nar je navidezen. Poslujejo z učnimi podjetji v Sloveniji in izven nje. Vsako 
leto se tudi predstavijo na mednarodnem sejmu učnih podjetij. Vsi računi, 
obračuni, plače so narejeni profesionalno, spremlja pa jih navidezni denarni 
tok. Modul Poslovanje podjetja imajo dijaki radi in pri urah pouka prizadevno 
sodelujejo.



MODUL 3:  EKONOMIKA POSLOVANJA 
Veste, kateri poklici so danes na trgu dela najbolj iskani? Računovodja je 
zagotovo eden izmed njih. Pri urah Ekonomike poslovanja se boste naučili, 
da črka T ni le črka, temveč  tudi odličen pripomoček za beleženje vseh 
dogodkov, ki se zgodijo v podjetju in imajo finančne posledice. Knjižili boste 
v računovodskem programu Minimax ter izračunali, koliko obresti moramo 
plačati za izposojeni denar in koliko privarčujemo, če nam v trgovini odobrijo 
20-odstotni popust. Podatke boste prikazovali v tabelah in z diagrami. Sku-
paj bomo razvijali sistematičnost, vztrajnost in natančnost.

MODUL 4:  SODOBNO GOSPODARSTVO 
Sodobno gospodarstvo je temeljni modul v programu ekonomski tehnik. 
Potrebe, ki jih vsi prav dobro občutimo in jih ne bomo mogli nikoli popolnoma 
zadovoljiti z dobrinami, so gonilna sila gospodarskega razvoja in sprememb 
v našem okolju. Z uspešno prodajo dobrin na trgu zaslužijo podjetja več, kot 
jih je stala proizvodnja dobrin. Toda denar ni le sredstvo za pridobitev dobrin 
posameznikov in mera za ugotavljanje uspešnosti podjetij. Tako kot moramo 
posamezniki in podjetja varčno ravnati, se mora tudi država pri razporejanju 
državnega denarja obnašati racionalno, da bi bile socialne razlike med ljud-
mi čim manjše in bi vsem prebivalcem zagotovila spodobno življenje.
V okviru modula se boste seznanili z značilnostmi ekonomskega obnašan-
ja nas, posameznikov in podjetij vse od ustanovitve do nastopanja na trgu 
pa tudi države znotraj zakonskih okvirov, družbenih pravil in odnosov, ki se 
razvijajo v tržnem gospodarstvu. Da bi razvili svojo poklicno usposobljenost, 
bomo teorijo podkrepili s prakso, se srečali z uspešnimi podjetniki iz okolja 
in z njimi poklepetali, obiskali bomo parlament, banko in še kakšno ustano-
vo. Informacije bomo pridobivali tudi z uporabo sodobne informacijsko-ko-
munikacijske tehnologije, razvijali bomo sposobnost sklepanja, vrednote- 
nja, analize, timskega dela in racionalnega obnašanja, da bomo znali biti 
odgovorni do sebe in okolja.

MODUL 5:  FINANČNO POSLOVANJE
Ljudje se od nekdaj sprašujejo, kako povečati svoje premoženje. Poznamo 
različne oblike možnih naložb. Podrobneje boste spoznali naložbe v delnice, 

obveznice in vzajemne sklade. Tovrstne naložbe lahko prinesejo velike do-
nose in uresničijo naše sanje, vendar je vedno prisotno tudi tveganje, da ne 
bo šlo po načrtu.  Varčujemo lahko tudi v banki. Prihranki bodo sicer varni, 
donosi pa bodo zelo nizki. Zagotovo boste za izbiro prave finančne naložbe 
potrebovali veliko znanja in informacij. 
Vsakodnevno se srečujemo z različnimi finančnimi storitvami, kot so 
bankomati, plačilne kartice, posojila, zavarovanja, trgovanje z vrednostnimi 
papirji in druge. Ponujajo jih finančne ustanove, ki med seboj na finančnem 
trgu konkurirajo in se borijo za svoj tržni delež. Ob praktičnih primerih boste 
spoznali različne finančne ustanove in storitve, ki jih te ponujajo. Ugotavlja-
li boste, zakaj je trženje finančnih storitev zahtevnejše od trženja izdelkov, 
in spoznali potrebne dejavnosti, ki jih je treba izvajati za uspešno prodajo 
določene storitve.

MODUL 6:  MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
Po dveh letih spoznavanja osnov knjigovodstva boste v četrtem letniku nad- 
gradili svoje znanje z uporabo sodobnih računovodskih programov. Tako si 
boste pri knjiženju in sestavljanju poročil pomagali s spletnim računovodskim 
programom Minimax, ki ga pri svojem poslovanju uporabljajo tudi številna 
slovenska podjetja. To pomeni, da gre zares, da boste še bliže temu, kar 
vas čaka po končani šoli. Na začetku šolskega leta boste podrobno spoznali 
finančno plat poslovanja. Izvedeli boste vse o  poslovanju v blagajni, veliko o 
sodobnejših načinih plačevanja, največ pozornosti pa se nameni bančnemu 
transakcijskemu računu. V okviru materialnega in blagovnega knjigovod- 
stva boste evidentirali zaloge različnih artiklov. Spoznali boste, kako stroški 
vplivajo na uspešnost poslovanja. Vsak uspešen podjetnik mora poleg vseh 
ostalih ekonomskih zakonitosti poznati tudi pravila in pasti računovodenja. 

MODUL 7:  KOMERCIALNO POSLOVANJE 
Seznanili se boste z osnovnimi funkcijami trgovine in izdelali poslovni 
načrt od nabave preko skladiščenja do proizvodnje in prodaje. Ukvarjali se 
boste z raziskavami trga in razvijali sposobnost komuniciranja s poslovnimi 
strankami. S pomočjo praktičnih nalog boste o trgovini in tržnem komuni-
ciranju pridobili nova znanja.



IZBIRNI MODULI 

MODUL 9:  ZAVAROVALNE STORITVE 
Življenje brez zavarovalnic danes ne more obstajati. V različnih problemskih 
projektih, med obiski zavarovalnic in pri delu v razredu boste spoznali, zakaj 
so zavarovalnice pomembne, se naučili skleniti zavarovalne pogodbe ter od-
krivali, kakšne pasti se pojavljajo pri njenem sklepanju. 
V sklopu tega predmeta boste razvijali lastnosti, kot so: praktičnost, inova-
tivnost, timsko delo, odgovornost in podjetniški duh. 
Celoten pouk se izvaja s pomočjo sodobne informacijske tehnologije, ki prav 
tako kot zavarovalnice postaja nepogrešljiv del naših vsakdanjih življenj. 

MODUL 10:  BANČNO POSLOVANJE
Spoznali boste poslovanje finančnih ustanov in izdelali načrt za vlaganje de-
narja v depozite ter druge naložbe. Seznanili se boste, kako najhitreje priti 
do finančnih sredstev in kateri kredit je v določenem trenutku najugodnej- 
ši. V povezavi z zunanjimi strokovnjaki, ki jih bomo gostili, boste pridobili  
“recept”, kako doseči poslovni uspeh.

MODUL 12: FINANČNO KNJIGOVODSTVO 
Nekateri dijaki naše šole med šolanjem postanejo pravi računovodski 
strokovnjaki, zato si želijo nadgraditi svoje znanje na tem področju. Na-
tančno spoznajo plačno politiko obračunavanja plač, davkov in prispevkov, 
ki jih je treba plačevati, ter vse ostale odtegljaje iz plač oziroma dodatke 
k plačam. Spoznajo načine pridobivanja sredstev, ki jih podjetje potrebuje 
za svoje poslovanje. To so znanja, vredna več od zgradb in strojev, s kate- 
rimi podjetje posluje, in njihova pravilna uporaba pomembno vpliva na  
uspešnost poslovanja. Na koncu leta pa ugotavljamo, kako uspešno je pod-
jetje poslovalo, kam gre ustvarjeni dobiček oziroma kako pokriti nastalo 
izgubo.

MODUL 13: NEPOSREDNO TRŽENJE 
Zakaj je neposredno trženje danes tako pomemben del marketinga? Danes 
so oglasi vsepovsod in jih nič več ne opazimo, razen če ne dosežejo pose-
bne povezave naših misli in čustev. Tukaj nastopi neposredno trženje oziro-
ma trženje brez posrednika. Sporočila neposrednega trženja poskušajo na 
nas delovati čim bolj osebno, s skrbno usmerjenim in uporabnim sporoči-
lom. Poznamo različna orodja neposrednega trženja, kot so: direktna pošta, 
katalogi, letaki, e-pošta, telemarketing, sms marketing. Prednost neposred-
nega trženja je v tem, da so odzivi in rezultati hitro merljivi. Pri predmetu  
Neposredno trženje se boste učili, kako oblikovati idealno nakupovalno  
izkušnjo in katera orodja neposrednega trženja pri tem uporabiti.

 ODPRTI KURIKUL -
v čem se razlikujemo od drugih ekonomskih šol

POSLOVNE PREDSTAVITVE
V šoli, kasneje v službi, se od nas pričakuje, da je naš nastop samozave-
sten in prepričljiv, hkrati pa podprt z vrsto orodij informacijske tehnologi-
je. Pri predmetu poslovne predstavitve vas naučimo suvereno nastopati 
in ob tem za predstavitev uporabljati klasična in moderna orodja. Ob za-
ključku boste imeli izdelano lastno spletno stran, oblikovane grafike, na 
primer inovativen življenjepis, vizitko, znali boste zaslužiti s predstavit-
vami na spletu, napredno uporabljati e-pošto, oblačne storitve in druge 
Googlove storitve. Pri predmetu se boste srečali s konkretnimi nalogami 
in izzivi, delom na spletu in uporabnimi znanji za lažjo zaposljivost.



POSLOVNO KOMUNICIRANJE V ANGLEŠČINI
V današnjem času si ne moremo predstavljati življenja brez angleščine, 
ki je v zadnjih dvajsetih letih postala svetovni jezik na vseh področjih, še 
posebej pa v poslovnem svetu. Kako boste sicer komunicirali s podjetni-
kom iz Kitajske ali Kanade? Pri tem predmetu se bomo skozi različne de-
javnosti naučili uporabljati poslovno besedišče – pisali bomo poslovna 
pisma in elektronska sporočila, se naučili uporabljati vljudnostne fraze 
v osebnih in telefonskih stikih, spoznavali imena dežel sveta, se naučili 
pravilno uporabljati številke, napisali svoj življenjepis in prošnjo za služ-
bo ali štipendijo ter se pripravljali na razgovor za službo v angleščini. 
S podporo sodobne informacijske tehnologije boste izdelali dve Power- 
Point predstavitvi v angleščini, s katerima boste predstavili svoje bodoče 
poklicno udejstvovanje.

KREATIVNOST IN MAKERSPACE
Predmet Kreativnost in Makerspace je po svoji naravi v Sloveniji edin-
stven, saj v odprti kurikul Ekonomskega tehnika vnaša novo kulturo 
učenja z delom. Pri pouku dijaki spoznavajo proces kreativnega in 
kompleksnega reševanja problemov Design thinking oziroma obliko-
valski način razmišljanja. Poleg prostora za načrtovanje dela lahko za 
svoje kreativne projekte uporabljajo različna orodja in materiale, kot so 
roboti, lego kocke, 3D printerji, zvočne slušalke, LCD monitor, računal-
niki, les, papir, origami tehnika ... V procesu učenja se ob tem oblikujejo 
različne skupine, ki skupaj razvijajo svoje interese. Pouk poteka v šolski 
knjižnici in prostorih Makerspaca, na voljo pa sta dve specializirani učil-
nici. Ustvarjalno učno okolje nudi odlične pogoje za razvijanje dijaške 
inovatinosti. Pomembnejši od samega prostora pa je način dizajnerske-
ga razmišljanja, pri katerem lahko dijaki razvijajo številne nove ideje in 
iščejo najboljše rešitve za raznovrstne probleme. 

RAZVOJ OSEBNIH IN POSLOVNIH SPRETNOSTI
Osebne in poslovne spretnosti so v današnjem poslovnem svetu dejavnik 
uspeha. Pri pouku tega modula boste s pomočjo različnih praktičnih vaj 
razvijali spretnosti za osebni razvoj in za načrtovanje vaše poklicne poti. Z 
različnimi orodji boste spoznavali svoje interese, osebnostne lastnosti in 
vrednote ter  razvijali kompetence, ki jih boste potrebovali za lažji vstop na 
trg dela. Osvojili boste veščine  ustnega in pisnega predstavljanja. Svoje 
talente in poslovne ideje  boste znali predstaviti   z  različnimi  poslovni-
mi modeli.  Ker si je današnji poslovni svet težko predstavljati brez med-
narodnega poslovanja, boste z  uporabo sodobnih digitalnih orodij izdelali  
predstavitev, s katero boste predstavili poslovne običaje različnih držav. 
Tako se boste seznanili z vplivom kulturnih razlik na poslovanje v globalni 
družbi. Modul  je praktične narave, v njem pa razvijamo in ponotranjimo  
mehke veščine, ki so v hitro spreminjajočem svetu  za doseganje ciljev tako 
v osebnem kot poslovnem življenju nujno potrebne.

SODOBNA PODOBA PODJETIJ
Pri urah bomo analizirali aktualne članke o trajnostnem razvoju in jih pove-
zali z znanimi podjetji ter s podjetji iz vašega domačega okolja.
Spoznali boste, kaj vse so podjetja pripravljena storiti, da kupite njihove 
proizvode, in kako to vpliva na naš planet. Razvozlali bomo, kaj imata sku-
pnega uspešen podjetnik in jabolko ter modro-rdeča barva in nafta. Z de-
lom v parih in v spletni učilnici bomo razvijali kritično, odgovorno in sodob-
no razmišljanje.

RAZISKOVALNO DELO
Raziskovanje je del nas. Zbiramo informacije, jih preverjamo in na kon-
cu potegnemo svoje zaključke, ki jih zapišemo. Pri tem modulu se nau-
čite, kako jasno določiti problem, poiskati, kaj je o problemu že znanega, 
spoznati različne metode raziskovanja, raziskati zastavljen problem in na 
koncu rezultate svojega dela pravilno napisati. Pri zapisu je pomembna 
tudi oblika, zato boste spoznali tudi različne standarde zapisov, kar vam bo 
v pomoč pri izdelavi vaše maturitetne naloge.



Na Roški se zavedamo, da šolska formalna znanja za zahteve sodobnega 
časa niso dovolj, zato jih povezujemo s vašimi interesi, saj nas zanima, kaj 
počnete ob šoli. Izbirne vsebine in interesne dejavnosti so zasnovane tako, 
da pokrivajo široko paleto interesov naših dijakov, zato se naša ponudba 
vsebin in dejavnosti vsako šolsko leto spreminja, prilagaja ter dopolnjuje.  
Velik poudarek namenimo željam in predlogom dijakov, saj želimo, da preži-
vijo ta čas čim bolj kvalitetno.

Področja vsebin in dejavnosti so zelo široka, tako da boste lahko svoje znanje
uporabljali v mnogih situacijah in poslovnih panogah.

Prihodnost pripada kreativnim in drznim posameznikom, ki razumejo svet 
okoli sebe, so se pripravljeni neprestano razvijati in prilagajati, hkrati pa 
občutijo globoko strast do tega, kar počnejo.

INTERESNE DEJAVNOSTI

Sestavni del vsakega strokovnega izobraževalnega programa je praktično 
izobraževanje, ki je določeno s predmetnikom za vse srednje strokovne šole 
in se deli na:

– praktični pouk v šoli in 
– praktično usposabljanje z delom dijakov pri delodajalcih (PUD).

V šoli poteka praktično izobraževanje kot praktični pouk in obsega pred-
vsem pridobivanje tistega temeljnega poklicnega znanja in spretnosti, ki 
bodo olajšale vključitev dijaka neposredno v delovni proces, ter tistega zna-
nja, ki ga v podjetju dijak ne more dobiti.

PUD temelji na spoprijemanju z dejanskimi  okoliščinami. Omogočati  mora 
pridobivanje znanja, ob tem pa še poklicno socializacijo in razvoj osebno-
stnih zmožnosti ter poklicnih kompetenc, pomembnih za kakovost dela in 
uspešen razvoj poklicne kariere z neposrednim opravljanjem dela.

V šoli dijaki spoznavajo svoj bodoči poklic s teoretičnega in s praktičnega  
vidika, vendar se šele z vključitvijo praktičnega usposabljanja pri delodajal-
cih soočajo s pravo realnostjo. Pri tem pa se je treba zavedati, da uspešnost 
v poklicu ni odvisna samo od znanj in spretnosti, temveč tudi od dijakovega 
navdušenja, zavzetosti, prilagodljivosti, motivacije, inovativnosti, samoini- 
ciativnosti, sodelovanja in kompatibilnosti z drugimi. Na kratko, zelo veliko 
je odvisno od dijakovih osebnostnih lastnosti.

Praktično usposabljanje z delom se izvaja v podjetjih, v katerih lahko dijak 
vse svoje znanje, spretnosti in osebnostne lastnosti pokaže in jih naprej 
razvija.

PUD je pogoj za vpis v višji letnik oz. zaključek šolanja.

Dijaki drugega in tretjega letnika morajo obvezno opraviti 76-urno praktično 
usposabljanje z delom v vsakem letniku. Predvideni čas za praktično uspo-
sabljanje z delom je v mesecu juniju tri tedne pred zaključkom pouka ali  
izven predvidenega termina, organizirano v projektu ERASMUS+ v tujini, kar 
si lahko ogledate v nadaljevanju.

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM



GRAN CANARIA

ERASMUS +
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM V TUJINI

Dijaki programa ekonomski tehnik imajo v sklopu projekta ERASMUS+ 
možnost opravljanja 3-tedenske delovne prakse v tujini. Delovna praksa je 
za dijake brezplačna (plača se zgolj prispevek v višini 5 % celotne vrednosti). 
Dijaki opravljajo delo v različnih podjetjih, ustanovah, hotelih, odvetniških 
pisarnah itd., glede na njihove želje in znanje tujega jezika.
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Dan sem začela kasneje, kot če bi morala 
v šolo. Vstala sem ob pol osmih, izbrala 
primerna oblačila za delovno mesto, si 
uredila frizuro in nanesla make up. Po 
zajtrku, ki je v Španiji vedno sladek, sem 
se odpravila proti avtobusni postaji in se 
odpeljala v službo.

Pot do službe je trajala 20 minut in ob 
9.00 se je začel moj delovni dan. Delala 
sem v podjetju Las Naves, ki je sestavljeno 
iz več manjših podjetij in je zaganjalnik za 
mlada podjetja. V mojem podjetju Itlook 
so se ukvarjali z izdelovanjem igric za iOS 
in Android. Jaz sem delala v marketingu, 
kjer sem iskala različne spletne strani, 
preizkušala nove igrice in jih ocenjevala.

V službi sem bila lepo sprejeta. Šef in 
sodelavci so bili zelo prijazni in mi celo 
ponudili delo, če bi se vrnila v Španijo. 
Najbolj priljubljena sodelavka pa je bila 
seveda Samba.

Ob 14.00 sem zaključila delo, se odpravila 
proti domu, preoblekla in nadaljevala z 
raziskovanjem Valencije. Vreme je bilo 
čudovito, ulice so bile polne nasmejanih 
ljudi, jaz pa sem si z veseljem privoščila 
tudi kakšen posladek. Pozno popoldne 
smo se zbrali pri profesorici, se družili in 
kaj prigriznili. Nato smo se odpravili proti 
domu na večerjo, ki je bila ob 21.30, in 
uživali v španskih dobrotah. 

Delovna praksa je bila zame čudovita 
izkušnja. Ob zaključku sem prejela 
certifikat, ki mi bo služil kot dobra 
referenca pri iskanju zaposlitve.

Eva Hriberšek

EVIN DAN V VALENCIJIMALAGA

VALENCIJA



PROJEKTI:
 – Erasmus + mobilnost dijaki
 –  Erasmus + izmenjava med šolami
 –  Erasmus + mobilnost učitelji
 –  projekti SPIRIT
 –  projekt OBJEM

Izbiraš lahko med KROŽKI:
 – podjetniški krožek
 – kreativna bralnica in ustvarjalnica
 – mladi in denar
 – pohodništvo

Svoje znanje lahko pokažeš na TEKMOVANJIH:
 – Mladi podjetnik
 – tekmovanje iz ekonomije
 – slovenska in mednarodna Ekonomijada
 – tekmovanje Generacija EVRO
 – tekmovanje za Cankarjevo priznanje
 – matematično tekmovanje
 – tekmovanje v logiki
 – tekmovanje iz angleškega jezika
 – tekmovanje iz nemškega jezika
 – natečaj za angleški haiku
 – bralna značka – angleška, nemška, španska
 – tekmovanje iz zgodovine
 – košarka
 – odbojka
 – nogomet

Pouk športne vzgoje imamo v šolskem fitnesu in na zunanjem igrišču ter    
v najetih športnih objektih na Slovanu. Ravno to je bil vzrok, da smo se 
odločili, da del pouka prenesemo v naravo, na športe tabore, ki jih izvajamo 
na Pohorju, v Tolminu, Osilnici na Kolpi, Kranjski Gori in Seči. Taborov se 
udeležujejo dijaki prvega in drugega letnika.

Bivanje v domovih CŠOD v različnih krajih Slovenije nam omogoča izvajanje 
vsebin, ki jih v šoli ne bi mogli izvesti. Dijaki se spoznajo s športnim 
plezanjem, lokostrelstvom, orientacijo v naravi, pomerijo pa se tudi v različnih 
skupinskih aktivnostih. Na pohodih in kolesarskih izletih spoznavamo okolje 
in značilnosti krajev in pokrajine, v kateri bivamo. Večere si krajšamo s 
plesom in družabnimi igrami ter se družimo ob tabornem ognju.

Športni tabori nam omogočajo, da se v sproščenem vzdušju bolje 
spoznamo, vzpostavimo dobre medsebojne odnose in sklenemo številna 
nova prijateljstva.

ŠPORTNI TABORI OBŠOLSKE DEJAVNOSTI



Izobraževalni programi
 – Ekonomski tehnik (ET)
 – Ekonomska gimnazija (EG)
 – Poklicni tečaj - ekonomski tehnik (PT ET)
 – Maturitetni tečaj

Udeleženci izobraževanja
Izobraževanje odraslih je namenjeno vsem, ki imajo zaključeno osnovno 
šolo ali imajo nedokončano srednjo šolo in se želijo dalje šolati. Program 
je prilagojen odraslim, saj so lahko poleg izobraževanja zaposleni, ker 
potekajo predavanja v popoldanskem času. Za izobraževanje se plačuje 
šolnina. Vsi programi so usklajeni s predmetniki rednega programa.

Način izobraževanja
Izobraževanje poteka po:

 – načinu organiziranega izobraževanja, pri katerem kandidat obiskuje 
predavanja, ali

 – načinu samoizobraževanja za kandidate, ki se želijo izobraževati 
samostojno ali želijo opravljati zgolj posamezen izpit.

Izvajanje pouka
 – Pouk poteka v učilnicah na šoli.
 – Izvajajo ga učitelji SEŠ Ljubljana.
 – Predavanja so organizirana za poklicni tečaj, lahko pa se priključijo ET za 

pripravo na poklicno maturo.
 – Razpored predavanj je objavljen na oglasni deski izrednega izobraževa-

nja in na spletni strani IO.
 – Vse spremembe so sproti objavljene na spletni strani in na oglasni deski.

Vpis
Vpis je v času uradnih ur z začetkom v drugi polovici septembra. Vpis ni ve-
zan na začetek šolskega leta in je možen celo šolsko leto do zasedbe prostih 
mest na osnovi predhodno oddane prijave za vpis.
Kontakt: tea.seliskar-otrin@seslj.si; tel.: 040 607 135 ali 01 300 47 17.

Si končal najmanj 4. letnik gimnazije ali srednjo strokovno šolo, pa si želiš 
pridobiti sodobna ekonomsko-podjetniška znanja in naziv ekonomski 
tehnik? To možnost lahko uresničiš tako, da se vpišeš v program Ekonomski 
tehnik – Poklicni tečaj. Prednost tečaja je, da je brezplačen. Pouk poteka 
dopoldne in zagotavlja status rednega dijaka.

Izobraževanje traja eno šolsko leto in se zaključi s poklicno maturo. Če 
imaš že opravljeno maturo, se ti splošnoizobraževalni predmeti priznajo in 
opravljaš samo izpit iz gospodarstva in zagovor izdelka.

Ime predmeta ur/leto

M1 – POSLOVANJE PODJETIJ S PROJEKTI – teorija 119

M1 – POSLOVANJE PODJETIJ S PROJEKTI – vaje 1 90

M1 – POSLOVANJE PODJETIJ S PROJEKTI – vaje 2 114

M2 – EKONOMIKA – teorija 136

M2 – EKONOMIKA – vaje 68

M3 – Delovanje gospodarstva – Zakonitosti delovanja – teorija 187

M3 – Delovanje gospodarstva – Zakonitosti delovanja – vaje 17

M3 – Delovanje gospodarstva – Pravni temelji delovanja gospodarstva in    
          države - teorija 68

M3 – Delovanje gospodarstva – Pravni temelji delovanja gospodarstva in     
          države - vaje 17

M6 – KOMERCIALNO POSLOVANJE – teorija 102

M6 – KOMERCIALNO POSLOVANJE – vaje 34

M12 – NEPOSREDNO TRŽENJE – teorija 69

M12 – NEPOSREDNO TRŽENJE – vaje 34

OK  – POSLOVNO KOMUNICIRANJE 34

OK  – RAZISKOVALNO DELO 68

POKLICNI TEČAJ - EKONOMSKI TEHNIK IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH






