A. SPLOŠNI DEL
1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
1.1. Izobraževalni programa: TRGOVEC
1.2. Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/ prodajalka
2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom
in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:















razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se
pripravijo za poklicno kariero v trgovini;
pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na
svojem delovnem področju;
spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje
blaga ;
znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago;
obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne
strokovne vire in informacijske tehnologije;
pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;
poznajo vse faze od nabave, skladiščenja in prodaje blaga;
prodajajo blago;
razvijajo podjetniško miselnost;
razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega
poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov
in motiviranje sodelavcev;
uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo
odnos do zdravja;
se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

3. TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
3.1 Izobraževanje traja tri leta.
3.2 Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

4. VPISNI POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:



osnovno šolo ali
nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih
predpisih.

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA
Oznaka Splošnoizobraževalni predmeti in
strokovni moduli
P1
Slovenščina
P2
Matematika
P3
Tuji jezik
P4
Umetnost
P5
Družboslovje
P6
Naravoslovje
P7
Športna vzgoja
M1
M2
M3
M4
M5
M6

Ustno Pisno Izdelek oz.
storitev
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Temelji gospodarstva
Poslovanje trgovskega podjetja
Prodaja blaga
Upravljanje z blagovno skupino živila
Upravljanje z blagovno skupino tehnika
Upravljanje z blagovno skupino tekstilij
in drogerijskih izdelkov

Drugo

praktične
naloge
x
x
x
x
x
x

6. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA
6.1 Pogoji za napredovanje
V višji letnik lahko napredujejo dijaki, ki so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni
iz vseh splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov letnika izvedbenega
kurikula šole, opravili vse interesne dejavnosti in vse obveznosti praktičnega
usposabljanja z delom, oziroma napredujejo po sklepu programskega učiteljskega
zbora.
Za dijake z individualno učno pogodbo je pogoj za napredovanje iz drugega v tretji
letnik opravljanje vmesnega preizkusa.

6.2 Pogoji za dokončanje
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:





splošno izobraževalne predmete
obvezne strokovne module,
izbirne strokovne module,
odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:




vse interesne dejavnosti,
obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
zaključni izpit

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:



pisni in ustni izpit iz slovenščine,
izdelek oziroma storitev in zagovor

B. POSEBNI DEL
1. PREDMETNIK: TRGOVEC/SPI
Oznaka Programska enota
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
P2
Matematika
P3
Tuji jezik
P4
Umetnost
P5
Naravoslovje
P6
Družboslovje
P7
Športna vzgoja
Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1
Temelji gospodarstva
M2
Poslovanje trgovskega podjetja
M3
Prodaja blaga

Obvezno /
izbirno

Skupno
Število
število ur kreditnih točk

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno

213
213
164
33
132
132
164
1051

12
12
9
2
6
6
7
54

obvezno
obvezno
obvezno

108
324
513

5
17
29

M4

Upravljanje z blagovno skupino
živila
M5
Upravljanje z blagovno skupino
tehnika
M6
Upravljanje z blagovno skupino
tekstilj in drogerijskih izdelkov
Skupaj B
Od tega:
C - Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum
Skupaj pouka (A+B+E)
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
Skupaj (A+B+Č+D+E)
Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in
zagovor)
Skupaj kreditnih točk
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega usposabljanja za
delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupno število tednov izobraževanja

izbirno

108
5

izbirno
izbirno

108
108

5
5

1053

56

675

27

912

36

160

6

602

25

2706
1587
2866
3778

135
63
142
178
2
180

82
24
5
111

Pojasnilo k predmetniku:
Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v
strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja
določi šola v izvedbenem kurikulu.
Izbirni strokovni moduli: Šola oz. dijak izbere 1 strokovni modul izmed M4-M6.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti
s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.
2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcu.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih in medpodjetniškem
izobraževalnem centru.
3. ZNANJE IZVAJALCEV
Oznaka Splošnoizobraževalni
predmeti in strokovni
moduli
P1
Slovenščina
P2
Matematika
P3

Tuji jezik

P4

Umetnost

P5

Naravoslovje

Znanje
Izvajalec
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj
učitelj

laborant
P6

Družboslovje

P7

Športna vzgoja

M1

Temelji gospodarstva
Gospodarske dejavnosti

Temelji pravne kulture
Pravno organizacijski
vidiki poslovanja

učitelj
učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenščine
visokošolska izobrazba iz matematike
ali ekonomije
visokošolska izobrazba iz ustreznega
tujega jezika
visokošolska izobrazba glasbe, likovne
umetnosti ali umetnostne zgodovine
visokošolska izobrazba iz
biologije,kemije ali fizike ali biokemije
srednješolska izobrazba s 315 urami
biologije, kemije ali fizike ali drugih
predmetov z biološkega, kemijskega ali
fizikalnega predmetnega področja
visokošolska izobrazba iz zgodovine,
geografije ali sociologije
visokošolska izobrazba iz športne
vzgoje

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali
organizacije dela
učitelj
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
praktičnega ekonomije ali organizacije dela
pouka
visokošolska izobrazba iz ekonomije,
prava, organizacije dela ali sociologije
učitelj
učitelj

učitelj

visokošolska ali višješolska izobrazba iz

praktičnega ekonomije, prava, organizacije dela ali
pouka
sociologije
M2

Poslovanje trgovskega
podjetja
Poslovno računstvo
Poslovanje trgovskega
podjetja

Informacijska
komunikacijska
tehnologija

M3

Prodaja blaga
Poznavanje blaga

Prodajni proces

Psihologija prodaje

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali
organizacije dela

učitelj
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
praktičnega ekonomije ali organizacije dela
pouka
visokošolska izobrazba iz ekonomije ,
računalništva , informatike ,
učitelj
organizacije dela , upravljanja in
poslovanja ali visoke poslovne šole
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
ekonomije, računalništva , informatike
učitelj
, organizacije dela, upravljanja in
praktičnega
poslovanja, visoka poslovna šola ali
pouka
višješolska izobrazba iz strojepisja in
stenografije ali upravne smeri
visokošolska izobrazba iz
kemije,biologije,živilske
učitelj
tehnologije,tekstilne tehnologije ,
agronomije ali biokemije
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
učitelj
kemije,biologije, živilske tehnologije,
praktičnega
tekstilne tehnologije, agronomije ali
pouka
biokemije
visokošolska izobrazba iz ekonomije ali
učitelj
organizacije dela
učitelj
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
praktičnega ekonomije ali organizacije dela
pouka
visokošolska izobrazba iz psihologije,
učitelj
sociologije, komunikologije ali
ekonomije
učitelj
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
praktičnega psihologije, sociologije,
pouka
komunikologije ali ekonomije

M4

Upravljanje z blagovno
skupino živil
Poznavanje živil

Prodaja živil

M5

Upravljanje z blagovno
skupino tehnika
Poznavanje tehničnega
blaga
učitelj

Prodaja tehničnega
blaga

M6

visokošolska izobrazba iz kemije,
učitelj
biologije, živilske tehnologije, tekstilne
tehnologije, agronomije ali biokemije
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
učitelj
kemije, biologije, živilske tehnologije,
praktičnega
tekstilne tehnologije, agronomije ali
pouka
biokemije
visokošolska izobrazba iz ekonomije ali
učitelj
organizacije dela
učitelj
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
praktičnega ekonomije ali organizacije dela
pouka

Upravljanje z blagovno
skupino tekstilij in
drogerijskih izdelkov
Poznavanje tekstilij in
drogerijskih izdelkov

Prodaja tekstilij in
drogerijskih izdelkov

visokošolska izobrazba iz kemije,
biologije,živilske tehnologije, tekstilne
tehnologije, agronomije ali biokemije
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
učitelj
kemije, biologije, živilske
praktičnega
tehnologije,tekstilne tehnologije,
pouka
agronomije ali biokemije
visokošolska izobrazba iz ekonomije ali
učitelj
organizacije dela
učitelj
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
praktičnega ekonomije ali organizacije dela
pouka

visokošolska izobrazba iz kemije,
učitelj
biologije,živilske tehnologije,tekstilne
tehnologije, agronomije ali biokemije
visokošolska ali višješolska izobrazba iz
učitelj
kemije, biologije, živilske tehnologije,
praktičnega
tekstilne tehnologije, agronomije ali
pouka
biokemije
visokošolska izobrazba iz ekonomije ali
učitelj
organizacije dela
učitelj
visokošolska ali višješolska izobrazba iz

praktičnega ekonomije ali organizacije dela
pouka
http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/drugi_del/SPI/trgovec/k
azalo.htm

