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Smo na dobri poti.





Program trgovec je triletni program strokovnega poklicnega

izobraževanja, primeren za vse, ki so komunikativni, imajo smisel za

trgovanje, radi delajo z ljudmi in nimajo večjih ovir za opravljanje fizičnih

del v trgovini. Izobraževalni program omogoča v relativno kratkem času

pridobitev ustrezne izobrazbe, možnost zaposlitve in finančno

neodvisnost.  

 

Med izobraževanjem dijaki pridobijo specialna znanja trgovinskega

poslovanja (poznavanje trgovskega blaga, prodaja blaga, poslovna

komunikacija s strankami, blagajniško poslovanje, pisno in govorno

komuniciranje v tujem jeziku ...). Vzporedno s pridobivanjem teoretičnih

strokovnih znanj dijaki v višjih letnikih pridobivajo tudi praktične izkušnje

z opravljanjem praktičnega usposabljanja v okoliških trgovskih podjetjih. V

drugem letniku opravijo šesttedensko praktično usposabljanje, v

tretjem, tj. zaključnem letniku pa šestmesečno praktično

usposabljanje. Tak sistem omogoča temeljito spoznavanje z delovnimi

nalogami trgovca - prodajalca in s procesi v sodobni trgovini na debelo in

drobno. Pridobljene izkušnje omogočajo lažji prehod in prilagajanje na

kasnejšo zaposlitev. Posebna pozornost je namenjena tudi povezovanju

in sodelovanju z gospodarstvom. Zato prirejamo številna srečanja z

vidnimi predstavniki slovenskih trgovskih podjetij oziroma organiziramo

oglede največjih trgovskih centrov.

 

Vzporedno z razvijanjem strokovnih kompetenc krepimo tudi socialne

kompetence, med katerimi še posebej izpostavljamo spretnost

komuniciranja v maternem in tujem jeziku, timsko delo in dejavno

državljanstvo. Dijake želimo vzgojiti v samostojne, dejavne, poštene in

vsestranske osebnosti, ki bodo v prihodnosti nosilci družbenega razvoja.

 

VSEBINSKI POUDARKI PROGRAMA
 
 
 
 
Pridobitev strokovnih znanj
trgovinskega poslovanja 
 
Sposobnost poslovnega
komuniciranja in obvladovanje
prodajnih pristopov
 
Pridobivanje praktičnih delovnih
izkušenj v trgovskih podjetjih
 
Povezovanje z gospodarskim in
družbenim okoljem
 
Krepitev strokovnih in socialnih
kompetenc
 
 



DEJAVNOSTI,  NAMENJENE 
 USTVARJALNEMU RAZVOJU IN
RASTI 
 
 
Kulturno-umetniške dejavnosti
 
Strokovna tekmovanja in srečanja
 
Športna udejstvovanja
 
Raziskovalna dejavnost
 
Razvoj karierne poti
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posebno pozornost posvečamo dejavnostim, namenjenim

udejstvovanju posameznika na področjih, ki so mu všeč in prispevajo k

njegovemu ustvarjalnemu razvoju in osebnostni rasti, kot so:

- strokovna tekmovanja in srečanja mladih trgovcev (tekmovanje

iz tehnike prodaje ...),

- šport in rekreacija (košarka, nogomet, odbojka, atletika, smučanje,

frizbi ...),

- kultura in umetnost (gledališka in lutkovna skupina, pevski zbor,

šolski band, filmska skupina ...),

- podjetnost, podjetništvo in razvoj poslovnih idej,

- raziskovalne naloge (raziskovalne naloge iz trgovske stroke,

turizma, varovanja in ohranjanja okolja ...).

 

Skupaj ponujamo več kot šestdeset različnih dejavnosti, zbranih in

predstavljenih v Katalogu dejavnosti SŠSB, ki je na voljo v tiskani in 

 elektronski obliki.



PREDMETNIK  
 
 
 
Splošnoizobraževalni predmeti
 
Strokovni moduli
 
Praktično izobraževanje na šoli
 
Praktično usposabljanje pri
delodajalcu
 
Interesne dejavnosti
 
Odprti del kurikuluma

Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

Matematika

Tuji jezik 1

Umetnost

Naravoslovje

Družboslovje

Športna vzgoja

 

Strokovni moduli (obvezni)

Temelji gospodarstva 

Poslovanje trgovskega podjetja 

Prodaja blaga

 

Strokovni moduli (izbirni)

Upravljanje z blagovno skupino živila 

Upravljanje z blagovno skupino tehnika 

Upravljanje z blagovno skupino tekstilije in drogerijski izdelki 

 

Praktično izobraževanje na šoli

Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Interesne dejavnosti

Odprti del kurikuluma



V posameznem šolskem letu razpisujemo 26 vpisnih mest oziroma

en oddelek. Če upoštevamo vpis iz preteklih let, bomo lahko

sprejeli vse prijavljene dijake; če bo prijavljenih dijakov več, bomo

zaprosili za možnost razširitve programa za dodatno skupino

oziroma oddelek. Omejitve vpisa ne načrtujemo.

 

Osnovi pogoj za vpis v prvi letnik programa trgovec je dokazilo o

končani osnovi šoli.

 

Dijaki zaključijo program z opravljanjem zaključnega izpita iz

slovenščine in izdelka oziroma storitve z zagovorom ter pridobijo IV.

stopnjo izobrazbe, smer trgovec - prodajalec.

 

Uspešno zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja v

programu poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI) in pridobitev

V. stopnje izobrazbe, smer ekonomski tehnik. Izobraževalni

program ekonomski tehnik (PTI ) traja dve leti in ga izvajamo na

šoli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPIS, IZOBRAZBA IN  NADALJNJE
IZOBRAŽEVANJE
 
 
 
Vpisni pogoji
 
Zaključek programa in pridobljena
izobrazba
 
Možnosti nadaljnjega izobraževanja
v programu ekonomski tehnik - PTI
 
 



Ekonomski tehnik
 
Ekonomski tehnik - PTI
 
Trgovec
 
Metalurški tehnik
 

Splošna gimnazija

PROGRAMI, KI JIH
IZVAJAMO NA ŠOLI

Pridruži se tudi ti.

Ulica dr. Jožeta Pučnika 21

2310 Slovenska Bistrica

Tel.: +386 (0)2 843 20 70

E-pošta: info@sssb.si

Spletna stran: www.sssb.si




