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KATALOG PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (KPU) 
 
 

1. Usmerjevalni cilji   
 

- razvijanje specifičnih spretnosti in kompetenc poklica; 
- upoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, varovanja okolja ter 

ekonomične rabe delovnih sredstev, materialov in energije; 
- spoznavanje, načrtovanje in izvajanje delovnih procesov skladno z načrtovanim delovnim 

procesom v trgovini; 
- skrb za varnost, čistočo in urejenost prodajnega prostora, blaga in ostalih delovnih prostorov; 
- prevzemanje blaga ter spremljanje zalog blaga; 
- pripravljanje blaga za prodajo; 
- prodajanje blaga in trgovinskih storitev ter opravljanje blagajniškega poslovanja; 
- sodelovanje in timsko delo s sodelavci ter komuniciranje in nastopanje pred strankami in 

poslovnimi partnerji v skladu z načeli poklicne etike; 
- uporabljanje in nadgrajevanje strokovne terminologije ter znanja uporabe informacijske 

tehnologije pri izvajanju delovnih nalog;  
- upoštevanje zakonskih predpisov na področju trgovine; 
- razvijanje osebne odgovornosti za lastno delo in zagotavljanje kakovosti opravljanja 

strokovnega dela v skladu s predpisi in standardi na področju trgovine. 
 
 

2. Pričakovani učni izidi 
 
Dijak/vajenec se usposobi za izvajanje naslednjih delovnih procesov: 
 

Oznaka Delovni procesi Zap.št. Operativni  učni cilji 

 Dijak/vajenec: 

A* 

Upoštevanje pravil 
varstva in zdravja pri 
delu ter varovanje 
okolja  

1 
• uporabi in vzdržuje zaščitna delovna sredstva in 

varovalno opremo ter upošteva pravila za varno 
delo na delovnem mestu; 

2 • vzdržuje osebno higieno in higieno posameznega 
delovnega mesta po predpisih in standardih; 

3 
• dosledno zbira in ločuje odpadke ter odpadno 

embalažo skladno z načeli in standardi varovanja 
okolja; 

B* 
Komuniciranje, 
sodelovanje in timsko 
delo 

4 • komunicira in dela v timu s sodelavci in 
nadrejenimi; 

5 • komunicira s strankami in poslovnimi partnerji v 
skladu s poklicno etiko; 

6 • poslovno komunicira in uporablja strokovno 
terminologijo v delovnem okolju; 
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7 • uporabi programsko informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo, ki je predvidena na delovnem mestu;  

C* 

Pripravljalna, 
vzdrževalna in 
zaključna dela na 
delovnem mestu  

8 

• pripravi, uredi, vzdržuje in izvede kontrolo 
prodajnega prostora, prodajne opreme, pomožnih 
prostorov, naprav, strojev, orodij, pribora, 
embalaže in drugega inventarja; 

9 
• upošteva interna pravila in navodila v delovni 

organizaciji ter skrbi za zagotavljanje kakovosti v 
skladu z navodili in standardi; 

10 • prepozna in prepreči vzroke za nastale škode na 
blagu; 

11 • izbere in izvede ustrezno vrsto čiščenja na 
delovnem mestu glede na predpise in standarde; 

 
Č Prevzem blaga 

12 • razpakira, zloži, sortira, razvrsti in kompletira 
blago; 

13 • izmeri in stehta blago; 

14 • evidentira, shrani in skladišči po vrstah blaga v 
skladu s predpisi; 

15 • ugotovi in obvesti o neskladju pri prevzemu blaga; 

16 • izpolni dokumentacijo za prevzem blaga; 

D Priprava blaga za 
prodajo  

17 
• preveri in dopolni vso potrebno dokumentacijo za 

posamezno vrsto blaga po predpisih ter označi 
blago s cenami; 

18 • pregleda in dopolni blago v prodajnem prostoru 
glede na standarde;  

19 • komisionira blago; 

20 • izloči neustrezno blago iz prodaje; 

21 
• pripravi in namesti napisno ploskev za prodajne 

novosti ali novosti pri posameznih izdelkih ali 
blagovnih znamkah; 

22 • embalira blago namenjeno prodaji; 

E Prodaja blaga  23 • ugotovi strankine potrebe in ji svetuje pri nakupni 
odločitvi; 
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Opombe:  
* Generične kompetence, ki jih je potrebno razvijati ves čas praktičnega usposabljanja v povezavi z 
ostalimi delovnimi procesi. 
 
 

24 

• informira kupca o izboru izdelkov, o osnovnih in 
dodatnih sestavinah, iz katerih je izdelano 
posamezno blago, o načinih uporabe blaga,  
blagovnih znamkah, akcijah ali drugi prodajni 
storitvi;  

25 • informira kupca o dobavnih in plačilnih pogojih ter 
drugih storitvah; 

 
 

F 

Blagajniško 
poslovanje  

26 • zaračuna blago in storitve glede na način plačila in 
plačilno sredstvo; 

27 • izpolni blagajniško dokumentacijo po predpisih; 

28 • zaključi blagajno v skladu z blagajniškim 
poslovanjem; 

G Poprodajna storitev 29 • sprejme in usmeri stranko ob vračilu, reklamaciji 
ali stvarni napaki blaga; 

H Zaloge in naročanje 
blaga  

30 • preveri založenost in predlaga naročila; 

31 • prešteje količine in ugotovi stanje zalog pri 
inventuri. 
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