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KER NAM JE MAR ZA VSAKOGAR … 



O programu 

Program trgovec je namenjen vsem, ki 
jih veseli trgovski poklic, imajo radi  de-
lo z ljudmi ter so komunikativni.  

Izobraževalni program omogoča pot do 
lastnega poklica in zaposlitve. 

Srednji poklicni izobraževalni program 
trgovec traja tri leta.  

Vanj se lahko vpiše učenec, ki je končal 
popolno osnovno šolo ali nižjo poklicno 
šolo.  

Vsebina programa je zastavljena tako, 
da  se  dijaki  v nižjih letnikih izobraže-
vanja najprej seznanijo s teoretičnim 
poznavanjem strokovnega področja. 

To znanje v višjih letnikih nadgradijo s 
praktičnimi izkušnjami, ko opravljajo 
šestmesečno delovno prakso v različnih 
lokalnih trgovskih podjetjih.  

 

Cilji programa 

Cilji programa trgovec so pridobiti  

znanja in veščine iz: 
 

 poslovanja trgovskega podjetja,  

 poznavanja blaga  

(živila, tehnika, drogerijski in tekstilni 

izdelki), 

 poslovnega komuniciranja in  

 poslovnega bontona. 



Možnosti zaposlitve 

Kam po končani srednji šoli? 

Tehnika prodaje 

Možnost nadaljevanja izobraževanja je  
v poklicno-tehniškem programu za pri-
dobitev poklica ekonomskega tehnika 
(redno ali v oddelku za odrasle) ali v 
izrednem izobraževanju za poslovodjo 
(Gospodarska zbornica Slovenije). 

Dijaki programa trgovec na Ekonomski in 
trgovski šoli Brežice se vsako leto udele-
žujejo državnega tekmovanja iz tehnike 
prodaje, kjer se pomerijo v prodajnih 
veščinah.  

Tekmujejo v šestih razpisanih tekmoval-
nih področjih oz. kategorijah za naslove 
najboljših prodajalcev v državi: živila, 
konfekcija, kozmetika, obutev, veliki 
gospodinjski aparati in mali gospodinjski 
aparati.  

Cilji izvedbe državnega tekmovanja v 
tehniki prodaje so poglabljanje znanj in 
veščin trgovske stroke, izmenjava izku-
šenj, spodbujanje dijakov k vestnemu 
delu, popularizacija trgovske stroke ter 
medsebojno druženje.   

 

43. DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI 
PRODAJE je potekalo na ETrŠ Brežice 

2 državna prvaka, 3 zlata priznanja ter 4 
srebrna priznanja 

Zaključni izpit 

Zaposlitev lahko najdejo v kateri koli 
veji trgovine na debelo in na drobno 
(živila, kozmetika, tekstil, gradbeni ma-
teriali, tehnično blago, orodje...). 

Dijaki ob koncu izobraževanja opravlja-

jo zaključni izpit in si pridobijo poklic 

prodajalca.  
 

Zaključni izpit je sestavljen iz: 

 slovenščine ter  

 izdelka oz. storitve z zagovorom. 



Predmetnik 

PROGRAMSKE ENOTE (predmet) 

število ur letno 

Skupaj ur 
KREDITNE  

TOČKE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 

SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

slovenščina SLO 99 66 48 213 12 

matematika MAT 99 66 48 213 12 

prvi tuji jezik TJ1 66 66 32 164 9 

umetnost UME 33     33 2 

naravoslovje NAR 66 66   132 6 

družboslovje DRU 66 66  132 6 

športna vzgoja ŠVZ 66 66 32 164 7 

STROKOVNI MODULI 

M1 - temelji gospodarstva TEG   62 46 108 5 

M2 - poslovanje trgovskega podjetja PTP 162 162   324 16 

M3 - prodaja blaga PRB 175 198 140 513 27 

M4 - upravljanje z blagovno skupino živil UBŽ   108   108 5 

ODPRTI KURIKUL 

poslovni bonton POB    33   33 2 

zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči ZVP   66   66 3 

nemščina stroke NEM   41 16 57 3 

družboslovje stroke DRS   18 18 1 

prodajno sporazumevanje PRS 66 48 32 146 5 

M5 - upravljanje z blagovno skupino tehnika UBT     108 108 5 

M6 - upravljanje z blagovno skupino tekstilij in 

drogerijskih izdelkov 
UBD  108    108 5 

matematika stroke MAS 35 31  66 3 

INTERESNE DEJAVNOSTI, AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO IN PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

interesne dejavnosti IND 67 35 28 130 6 

aktivno državljanstvo ADR  30  30 2 

praktično usposabljanje z delom PUD 76 152 684 912 36 

SKUPAJ 1184 1362 1232 3778 178 


