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Srednja TEHNIŠKA in STROKOVNA šola

ŠPORTNIKOM
prijazna šola

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA  
TEHNOLOGIJA
· orodja Office in druge poslovne aplikacije
· desetprstno slepo tipkanje
· komuniciranje na delovnem mestu
· oblikovanje poslovnih dokumentov
· poslovni bonton
· poslovni projekti
· komuniciranje v poslovnem okolju
· poslovna korespondenca

FINANČNO OPISMENJEVANJE
· finančni trgi
· borza
· plačilni promet
· davki 
· banke
· vodenje poslovnih knjig
· finančno poslovanje
· bančno poslovanje
· finančna matematika
· ekonomika poslovanja

PONUJAMO ŠE ...   
DRUGA PODROČJA ali IZBIRNOST 
· bančne in zavarovalne storitve 
· poštne storitve
· transport
· trženje
· načrtovanje dejavnosti
· vodenje organizacij
· poslovna logistika
· bančno poslovanje
· zavarovalništvo
· neposredno trženje
· komercialno poslovanje
· menedžment



Posebnosti  
izobraževalnega  
programa na naši šoli:
· dijakom prijazna šola

· sodobne učne metode in pristopi k poučevanju

· široko področje zaposlovanja

· skrb za stalno strokovno izobraževanje učiteljev

· izmenjava izkušenj s partnerskimi šolami v tujini

· možnost opravljanja obvezne prakse pri delodajalcih v tujini

· organizirano delo z dijaki športniki in podpora pri  
  ustvarjanju dvojne kariere

Delovna področja  
in možnosti zaposlitve: 
· velika in mala podjetja

· banke in druge finančne institucije

· pošta

· zavarovalnice

· državna uprava in občinska uprava

· zavodi

· lastno podjetje

Nadaljevanje  
izobraževanja/šolanja: 
na višješolskih in visokošolskih programih in na 
nekaterih univerzitetnih programih z dodatnim 
predmetom na splošni maturi

GOSPODARSTVO
· gospodarjenje

· trg
· uspešnost poslovanja

· trajnostni razvoj in ekologija

· pogajanja

· podjetnost

· gospodarsko pravo

· nabava in prodaja

· sodobno gospodarstvo

· finančno poslovanje

· poslovanje podjetij

· ekonomika poslovanja

· trajnostno gospodarjenje

Ekonomski tehnik
Dijaki pridobijo temeljna znanja za razumevanje 
delovanja gospodarstva. V času šolanja razvijajo 
lastnosti, ki so podlaga za uspešno opravljanje 
poklica – odgovornost, delavnost, komunikativnost, 
natančnost in kreativnost. V okviru pouka in različnih 
projektov se urijo v timskem delu in razvijajo 
podjetnost in zdravo tekmovalnost. V zadnjem času 
dajemo poudarek tudi trajnostnemu gospodarjenju in 
razvijamo pozitiven odnos do varovanja okolja.

PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: ekonomski tehnik

Znanja in kompetence,
ki jih dijaki pridobijo:
· poznajo zakonitosti sodobnega tržnega gospodarstva

· poznajo organizacijo in poslovanje podjetja

· uporabljajo temeljna znanja s področja marketinga

· poznajo osnovne funkcije finančnega trga in finančnih  
  posrednikov

· poznajo vlogo in dejavnosti finančnih ustanov 

· opišejo nabavne, skladiščne in prodajne postopke

· poznajo osnove računovodstva

· uporabljajo orodja Office

· komunicirajo s strankami in sodelavci

· desetprstno slepo tipkajo

· opišejo premoženjska in osebna zavarovanja

· poznajo enostavne bančne storitve za fizične osebe  
  in delovanje zalednih služb v bankah

· poznajo poštne, bančne in zavarovalniške storitve

· komunicirajo v dveh tujih jezikih      

PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK


