IZREDNO IZOBRAŽEVANJE (IZI)
PUBLIKACIJA ZA UDELEŽENCE

šolsko leto 2019/2020
program
EKONOMSKI TEHNIK (ET)
Osnovne informacije o šoli
Ekonomska šola Ljubljana na Prešernovi 6 ima dolgoletno
tradicijo, saj je bila prva srednja šola ekonomske smeri v
Sloveniji. Ustanovljena je bila pred davnimi 99 leti, tedaj z
imenom Državna trgovska akademija. Spomladi 1934 je bila
zgrajena sedanja stavba, v kateri poteka pouk neprekinjeno
vseh 85 let. Našo šolo so obiskovali številni rodovi slovenskih
ekonomistov in diplomantov trgovske akademije.
V sedanji organizacijski obliki šola obstaja od leta 1998.
Leta 1999 smo pričeli z izobraževanjem odraslih, čeprav je bilo
razvito že od 60. let prejšnjega stoletja.
V Izobraževanju odraslih poučujejo večinoma profesorji šole.
Vsi so strokovno in andragoško usposobljeni in učijo v šoli že
dalj časa.
Izredno izobraževanje (IZI) oz. Izobraževanje odraslih
prinaša udeležencem več svobode, vendar terja veliko
samodisciplino in odgovornost udeležencev in predvsem
samostojno učenje.
Vodja Izrednega izobraževanja je mag. Ludvik Mihelič.
Pisarna IZI je v pritličju nasproti učilnice 06.
Uradne ure

PONEDELJEK: 15.00 - 17.00 in
ČETRTEK: 10.45 - 11.30.
telefon: 01/ 200-67-39
telefaks: 01/ 200-67-36
e-naslov: ludvik.mihelic@presernova.si
www.presernova.si
Za prvi stik kontaktirate vodjo IZI po elektronski pošti.
Osnovne informacije o IZI lahko dobite tudi v tajništvu
šole pri gospe Katji ŠANTL na telefonski številki
01/200-67-30 med 9.00 in 12.00.
Predmetnik
Predmet oz. modul / letnik

1 2 3 4

splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina
Matematika
Tuji jezik 1 - angl. j.
Geografija
Zgodovina
Biologija
Tuji jezik 2- nem./ italij. /špa. j.
Umetnost
Kemija
Sociologija
Psihologija
Strokovni moduli – obvezni
Poslovni projekti (* P)
Poslovanje podjetij (*T)
(trženje, menedžment)
Ekonomika poslovanja
Sodobno gospodarstvo (T)
(gospodarske dejavnosti)

SLO
MAT
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ZGO
BIO
TJ 2
UMT
KEM
SOC
PSI
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Strok. moduli - obvezni izbirni

Komercialno poslovanje (T, P)
(nabava, razvrščanje blaga)

+

+

Temeljne računovodske inf.
Finančno poslovanje
Finančno knjigovodstvo
Odprti kurikul
Informatika
INF
Poslovno komuniciranje (T in P)
Gospodarska geografija
Bančno poslovanje
Zavarovalne storitve
Priprave na maturo/gospodarstvo
PUD - delovna praksa

+
+ +
+
+ +
+
+
+
+
+
+ +

* T = teoretično * P =praktično

V okviru programa ET je potrebno obvezno opraviti tudi
delovno prakso, t. i. PUD, ki jo vodi gospa Lidija Movrin.
S šolskim letom 2008/09 smo pričeli izvajati prenovljen
program ekonomski tehnik. Pomembne novosti
so
kompetenčna zasnovanost, modularna zgradba, tesnejša
povezava teoretičnega in praktičnega znanja, izbirnost in
odprti kurikul. Strokovni moduli nadomeščajo nekdanje
strokovne predmete. Pri njih se tesno prepleteta teoretično
znanje (T) in praktični pouk (P). Tudi splošnoizobraževalni
predmeti se tesneje povezujejo s strokovnimi. Odprti kurikul
pomeni, da šola sama določi nabor in obseg nekaterih
predmetov oz. modulov glede na potrebe okolja in zanimanje
dijakov. Na naši šoli so to informatika (P) v 1. in 2. letniku,
poslovno komuniciranje v 1. l. (T in P) ter gospodarska
geografija v 2. letniku. Med izbirnimi moduli oz. strokovnovsebinskimi sklopi smo izbrali komercialno poslovanje.
Cilj izobraževalnega programa ET je usposobiti
samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo znale
prilagajati spremembam na delovnem mestu in zahtevam
poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile in
načrtovale in vodile svojo kariero.
Organizacija izobraževanja in izpitov
Izredno izobraževanje je organizirano v dveh oblikah: kot
predavanja in kot samoizobraževanje (konzultacije s
profesorji). Število ur predavanj je skrčeno. Predavanja se
zagotavljajo predvsem pri predmetih poklicne mature in

glavnih strokovnih predmetih. Pri ostalih predmetih so na voljo
konzultacije.
Predavanja potekajo od začetka oktobra do junija,
popoldan, v glavnem med 16.00 in 19.30. Običajno je v enem
popoldnevu na urniku le en predmet. Predavanj in konzultacij
ni med šolskimi počitnicami. Predavanja potekajo zaporedno v
treh trimestrih. To pomeni, da v določenem trimestru potekajo
predavanja iz dveh ali največ treh predmetov.
Predavanja in druge oblike izobraževanja lahko obiskujejo le
udeleženci, ki so vpisani v program. Obiskovanje predavanj
sicer ni obvezno, a je zelo priporočljivo.
Izpiti
Po končanih predavanjih iz določenega predmeta je prvi izpitni
rok. Poleg prvega izpitnega roka je vsak drugi ali tretji
delovni ponedeljek v mesecu ob 17.00 redni mesečni izpitni
rok za vse predmete, ki imajo pisne izpite.
Udeleženci IZI se na izpit prijavijo s prijavnico. Prijavnico
oddajo vodji IZI najpozneje pet (5) dni pred opravljanjem
izpita, odjavijo pa se lahko tri (3) dni pred izpitom. Po
opravljenem izpitu vodja IZI vpiše izpit v indeks, ki ga hranijo
udeleženci.
Obveščanje udeležencev
Vodja IZI in profesorji kontaktirajo in obveščajo udeležence
predvsem po elektronski pošti. Pomembne objave so tudi na
spletni strani šole. Profesorji so udeležencem IZI na voljo
tedensko v času dopoldanskih govorilnih ur in vsako 2.
delovno sredo v mesecu popoldan med govorilnimi urami
(17.00-18.30).
Vpis
V program ET se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil
osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo.
Vpis v program poteka od 19. avgusta dalje. Večina
udeležencev se vpiše septembra. Možen je seveda vpis tudi
med šolskim letom, če so še na voljo prosta mesta v programu.

Vpisujemo tudi v program prekvalifikacije oz.
dokvalifikacije (npr. iz programa trgovec v ET). V
tem primeru se splošnoizobraževalni predmeti v
določenem obsegu priznajo, za strokovne predmete
pa je treba opraviti manjkajoče izpite. Za ugotavljanje
priznavanja izpitov potrebujemo poleg spričevala
uradno veljavni predmetnik šole, ki jo je slušatelj
nazadnje obiskoval.

Kaj potrebujem za vpis?
· fotografijo (enaka kot za osebni dokument)
· fotokopije in originalna spričevala o zaključenem
izobraževanju (9. r. OŠ, letna spričevala
posameznih letnikov srednje šole, obvestilo o
uspehu za nedokončani letnik SŠ)
· fotokopijo in originalni izpisek iz rojstne matične
knjige (ne sme biti starejši kot tri mesece)
· izpisnico iz šole (dijaki Ekonomske šole
Ljubljana).
Ob vpisu skleneta šola in udeleženec IZI pogodbo.
Vpis poteka od 19. avgusta do 1. oktobra 2019
oz. do zapolnitve prostih mest med uradnimi
urami v pisarni IZI.

Finančne obveznosti poravnavate z univerzalnim
plačilnim nalogom na TRR šole:

Zaključek izobraževanja
Program ET se zaključi s poklicno maturo (POM), ki
obsega štiri (4) izpitne enote.
a. obvezni del:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. pisni in ustni izpit iz gospodarstva
b. izbirni del:
3. pisni in ustni izpit iz prvega tujega jezika ali
matematike (po izbiri kandidata)
4. izdelek ali storitev z zagovorom.

Tajnica POM je prof. Jasna Jevšek.
Pisarna POM je v medetaži, nasproti učilnice 03.
e-naslov: jasna.jevsek@presernova.si.

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE (IZI)
Publikacija za udeležence
šolsko leto 2019/2020

01100 - 6030699068
Obvezno navedite namen plačila (npr.
vpisnina/šolnina za šol. l. 2019/20, program ET), pri
referenci vpišete številko pogodbe.

program
EKONOMSKA GIMNAZIJA (EG)
Osnovne informacije o šoli

Ekonomska šola Ljubljana na Prešernovi 6 ima dolgoletno
tradicijo, saj je prva srednja šola ekonomske smeri v
Sloveniji. Ustanovljena je bila pred 99 leti, tedaj z imenom
Državna trgovska akademija. Spomladi 1934 je bila
zgrajena sedanja stavba, v kateri poteka pouk neprekinjeno
vseh 85 let. Našo šolo so obiskovali številni rodovi slovenskih
ekonomistov in diplomantov trgovske akademije.
V sedanji organizacijski obliki šola obstaja od leta 1998.
Leta 1999 smo pričeli tudi z izobraževanjem odraslih, čeprav
je bilo razvito že od 60. let prejšnjega stoletja.
V izrednem izobraževanju poučujejo večinoma profesorji šole.
Ti so strokovno in pedagoško usposobljeni in učijo v šoli že dalj
časa.
Izredno izobraževanje (IZI) oz. izobraževanje odraslih
prinaša udeležencem več svobode, vendar terja veliko
samodisciplino in odgovornost in predvsem veliko
samostojnega dela.
Vodja Izrednega izobraževanja je mag. Ludvik MIHELIČ.
Pisarna IZI je v pritličju nasproti učilnice 06.

Uradne ure
PONEDELJEK: 15.00 - 17.00 ter
ČETRTEK: 10.45 - 11.30
telefon: 01/ 200-67-39
telefaks: 01/ 200-67-36
e-naslov: ludvik.mihelic@presernova.si
www.presernova.si
Za prvi stik kontaktirate vodjo IZI po elektronski pošti. Osnovne
informacije o izobraževanju dobite tudi v tajništvu šole pri
gospe Katji ŠANTL na telefonski številki 01/200-67-30 med
9.00 in 12.00.
Predmetnik
Predmet/letnik
1 2 3 4

Obvezni predmeti
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik 1 - angl. j.
Tuji jezik 2 - nem./ italij./ špa. j.

SLO
MAT
ANJ
NEM/
IT/ŠP
EKN
ZGO
GEO
LUM
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KEM
SOC
PSI
INF
POD

Ekonomija
Zgodovina
Geografija
Likovna umetnost
Biologija
Kemija
Sociologija
Psihologija
Informatika
Podjetništvo
Izbirni predmeti
Poslovna informatika
PIN
ali Ekonomska geografija
EGEO
ali Ekonomska zgodovina
EZGO
2 izbirna maturitetna predmeta*
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+

+
+
+
+
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+
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+
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* Udeleženec si izbere v 4. letniku dva izbirna
maturitetna predmeta, iz katerih opravlja maturo.
Izobraževanje v programu ekonomska gimnazija se
zaključi s splošno maturo (SM).
Udeleženci se odločijo, iz katerih dveh izbirnih
predmetov bodo opravljali splošno maturo.
Na voljo so naslednji izbirni maturitetni predmeti:
• Drugi tuji jezik
• Ekonomija
• Zgodovina
• Geografija
• Psihologija in
• Sociologija.

Prva dva predmeta sta vključena v redni urnik, ostali štirje se
organizirajo kot dodatne ure. Priprave pri teh predmetih so
možne, če se prijavi zadostno število udeležencev.
Izbrati ni mogoče hkrati psihologije in sociologije.
Pri zgodovini, geografiji, psihologiji, sociologiji in ekonomiji se
pridobi 20 % ocene izpita na maturi s t. i. internim delom
(terenske vaje, seminarska naloga ipd.).
Udeleženci v programu EG se poleg tega tudi odločijo med
tremi izbirnimi predmeti: poslovno informatiko, ekonomsko
zgodovino in ekonomsko geografijo. Slednja dva predmeta
podpirata osnovna predmeta geografijo in zgodovino.
Organizacija pouka in izpitov
Izredno izobraževanje je organizirano v dveh oblikah: kot
predavanja in kot samoizobraževanje (konzultacije s
profesorji. Število ur predavanj je skrčeno. Zagotavljajo se
predvsem pri predmetih splošne mature in glavnih strokovnih,
pri ostalih predmetih potekajo večinoma konzultacije.
Predavanja potekajo od začetka oktobra do konca junija,
popoldan, med 16.00 in 19.30. Običajno je v enem popoldnevu
na urniku le en predmet. Predavanj in konzultacij ni med
šolskimi počitnicami. Predavanja potekajo zaporedno (v
sklopih), v treh trimestrih. To pomeni, da so sočasno
predavanja iz dveh oz. največ treh predmetov. Po končanem
sklopu predavanj je izpit, nato sledi nov nabor predmetov.
Predavanja in druge oblike izobraževanja lahko obiskujejo le
vpisani udeleženci. Obiskovanje predavanj sicer ni obvezno, a
je zelo priporočljivo.
KAKOVOSTNA PREDAVANJA OMOGOČAJO VARNO
POT DO ZNANJA.
Izpiti

Po končanih predavanjih iz določenega predmeta je prvi izpitni
rok. Poleg prvega izpitnega roka je vsak drugi delovni
ponedeljek v mesecu ob 17.00 redni mesečni izpitni rok za
pisne izpite.
Udeleženci IZI se na izpit prijavijo s prijavnico. Prijavnico
oddajo vodji IZI najpozneje pet (5) dni pred opravljanjem
izpita, odjavijo pa se lahko tri dni pred izpitom. Po opravljenem
izpitu vodja IZI vpiše izpit v indeks, ki ga hranijo udeleženci pri
sebi.

· izpisnico iz šole (dijaki Ekonomske šole
Ljubljana).
Originale takoj po vpisu vrnemo. Ob vpisu skleneta
udeleženec IZI in šola pogodbo.
Vpis bo potekal od 19. avgusta do 1. oktobra
2019 oz. do zapolnitve prostih mest
med uradnimi urami v pisarni IZI.

Obveščanje slušateljev
Vodja IZI in profesorji kontaktirajo in obveščajo udeležence
predvsem po elektronski pošti, določene objave so tudi na
spletni strani šole. Profesorji so na voljo tedensko v času
dopoldanskih govorilnih ur in v času popoldanskih
govorilnih ur, načeloma 2. delovno sredo v mesecu
popoldan (17.00-18.30).

Vpis

Finančne obveznosti poravnate z univerzalnim
plačilnim nalogom na TRR šole:
V program EG se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil
osnovno šolo.

01100 - 6030699068

Vpis v program EG poteka od 19. avgusta dalje. Večina
udeležencev se vpiše septembra, možen pa je seveda vpis
tudi kadar koli med šolskim letom, če so še na voljo prosta
mesta v programu.

Obvezno pripišite namen plačila (npr. vpisnina in
šolnina za šol. l. 2019/20, program EG), pri referenci
navedite številko pogodbe.

Zaključek izobraževanja
Kaj potrebujem ob vpisu?
· fotografijo (enaka kot za osebni dokument)
· fotokopije in originalna spričevala o zaključenem
izobraževanju (9. r. OŠ, letna spričevala SŠ, Obvestilo o
uspehu)
· fotokopijo in originalni izpisek iz rojstne matične knjige (ne
sme biti starejši kot 3 mesece)

Program ekonomska gimnazija se zaključi s
splošno maturo (SM).
Pogoj za pristop k opravljanju SM so vsi
opravljeni izpiti.

Splošna matura obsega pet (5) izpitnih enot:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
2. pisni in ustni izpit iz matematike
3. pisni in ustni izpit iz prvega tujega jezika
4. izbirni maturitetni predmet in
5. izbirni maturitetni predmet.
Tajnica SM je prof. Jasna Jevšek.
Pisarna SM je v medetaži, nasproti učilnice 03.
e-naslov: jasna.jevsek@presernova.si.

