
EKONOMSKI TEHNIK DV 
KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM 
 

  

 

VPISNI POGOJI: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 

• osnovnošolsko izobraževanje ali 

• nižje poklicno izobraževanje  

 

NAJPOGOSTEJŠA DELA: 

• uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo 

• dela z viri, s podatki in gradivi 

• izpolnjuje računovodsko in ostalo dokumentacijo ter vodi evidence  

• sestavlja uradno in poslovno korespondenco 

• pozna pravila upravnega postopka ter pravne predpise  

• uporablja strokovno terminologijo in komunicira s poslovnimi partnerji v več jezikih 
 

  

Čas trajanja 

izobraževanja: 4 leta 

Naziv strokovne 

izobrazbe: ekonomski 

tehnik/ekonomska tehnica 

Stopnja izobrazbe: V. 

Izobraževalni program se 

izvaja v šoli in pri 

delodajalcu, kjer se izvaja 

praktično usposabljanje z 

delom. 



PREDMETNIK: 

Oznaka Programske enote Obvezno / 
izbirno 

Skupno 
število  ur 

Število 
kreditnih točk 

 A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina obvezno 487 24 

P2 Madžarščina I ali Madžarščina II obvezno 487 24 

P3 Matematika obvezno 383 19 

P4 Tuji jezik I obvezno 417 20 

P5 Umetnost obvezno 68 3 

P6 Zgodovina obvezno 102 5 

P7 Geografija obvezno 68 3 

P8 Sociologija obvezno 68 3 

P9 Psihologija obvezno 68 3 

P10 Kemija obvezno 105 5 

P11 Biologija obvezno 105 5 

P12 Športna vzgoja obvezno 340 14 

Skupaj A   2698 128 

 B – Strokovni moduli 

M1 Poslovni projekti obvezno 238 12 

M2 Poslovanje podjetij obvezno 272 13 

M3 Ekonomika poslovanja obvezno 238 12 

M4 Sodobno gospodarstvo obvezno 340 19 

M6 Materialno  knjigovodstvo izbirno 136 6 

M8 Upravno administrativno poslovanje izbirno 136 6 

M12 Finančno knjigovodstvo izbirno 102 5 

Skupaj B   1462 73 

Od tega: C - Praktično izobraževanje v šoli 

  Praktični pouk   748 30 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

  Praktično usposabljanje z delom   152 6 

 D – Interesne dejavnosti 

  Interesne dejavnosti   352 14 

 E – Odprti kurikulum 

E Odprti kurikulum   295 15 

 Celostni razvoj osebnosti  31 2 

 Poslovna informatika z računstvom  121 6 

 Finančno opismenjevanje mladih  33 2 

 Gospodarski potenciali  okolja  110 5 

Poklicna matura (storitev in zagovor)     4 

Skupaj kreditnih točk     240 

 

  



DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA: 

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora biti dijak pozitivno ocenjen pri 
vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter modulih odprtega kurikula, določenimi 
s predmetnikom. Poleg tega mora uspešno opraviti interesne dejavnosti in praktično 
usposabljanje pri delodajalcu. Vse to je pogoj za opravljanje poklicne mature. 

 

Program se zaključi  s poklicno maturo, ki obsega: 

Obvezni del: 

• pisni in ustni izpit iz slovenščine ali madžarščine, 

• pisni in ustni izpit iz gospodarstva. 

Izbirni del: 

• pisni in ustni izpit iz tujega jezika I ali matematike (po izbiri dijaka), 

• izdelek oziroma storitev in zagovor. 

 

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:  

Ekonomski tehnik se  lahko zaposli tako v gospodarski  dejavnosti (banke, pošte, 
zavarovalnice, v podjetjih v komerciali, prodaji, nabavi, tajništvu, kadrovski službi, 
računovodstvu, recepciji itd.) kot tudi v negospodarski dejavnosti (občine, upravne enote, 
tajništva in kadrovske službe). 

 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE: 

Knjigovodja / knjigovodkinja  

Nacionalno poklicno kvalifikacije Knjigovodja/ knjigovodkinja pridobi, kdor je pozitivno 
ocenjen iz strokovnih modulov:  

Oznaka  Strokovni moduli  Vsebinski sklopi  Število kreditnih točk  

M 6  Materialno knjigovodstvo  Strokovni modul v celoti  6 

M 12  Finančno knjigovodstvo  Strokovni modul v celoti  5 

 

Tajnik/ tajnica  

Nacionalno poklicno kvalifikacije Tajnik/ tajnica pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz 
navedenih strokovnih modulov:  

Oznaka  Strokovni moduli  Sklopi  Št. kreditnih točk  

M 8  Upravno administrativno poslovanje  Strokovni modul v celoti  6 

 


