
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ 2019  

KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: STROKA IN PODJETNIŠTVO 
 
 
2. Usmerjevalni cilji 
 
Dijak/dijakinja: 
 

• razvija podjetnost in samoiniciativnost, 
• spozna ključne dejavnike uspešnega poslovanja podjetja, 
• spozna postopke potrebne za ustanovitev podjetja, 
• spozna medsebojno povezanost in soodvisnost poslovnih funkcij podjetja, 
• načrtuje in organizira delo v podjetju, 
• razvija komunikativne sposobnosti in veščine (ustvarjalno reševanje problemov, 

spretnost komuniciranja, pogajanja in prepričevanja, delo v timu), 
• razvija medsebojne odnose ter odgovornost in zaupanje do sodelavcev,  
• spozna postopke poslovnega komuniciranja, 
• razvija veščine komuniciranja v tujem jeziku, 
• spozna različne načine iskanja in  vrednotenja idej, 
• razvija ustvarjalnost, kreativnost, samoiniciativnost, 
• razvija ekološko ozaveščenost, 
• razvija veščine pridobivanja in smotrne porabe finančnih sredstev, 
• razvija spretnosti za predstavitev poslovne zamisli/poslovnega načrta, 
• razvija veščine trženja in marketinga, 
• spozna postopke nabave potrebnih materialov,  
• organizira proizvodni proces,  
• uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 

 
 
 

3. Poklicne kompetence 

1. Prepoznavanje poslovnih priložnosti. 
2. Oblikovanje poslovnih idej in pridobivanje potrebnih virov in sodelavcev za njihovo 

uresničitev. 
3. Ustanavljanje  in vodenje podjetja. 
4. Načrtovanje lastnega dela in dela drugih. 
5. Organiziranje dela v  timu. 
6. Poslovno komuiciranje. 
7. Vodenje procesa proizvodnje, nabava materialov in nadzor zalog. 
8. Samostojno izvajanje promocijskih in tržnih aktivnosti. 
9. Uporabljanje informacijske tehnologije za izdelavo promocijskh materialov in 

vodenje poslovne korespondence 
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4. Operativni cilji 
 

1. Prepoznavanje poslovnih priložnosti 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak/dijakinja: 
 

• pozna metode za  analizo tržišča, 
• pozna metode za iskanje idej, 
• pozna metode vrednotenja idej. 

 

Dijak/dijakinja: 
 

• izvede analizo tršišča z namenom 
prepoznave trenutnih problemov,  

• kreira ideje in jih vrednoti. 
 

 
 
 

2. Oblikovanje poslovnih idej in pridobivanje potrebnih virov in sodelavcev za 
njihovo uresničitev 

 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak/dijakinja: 
 

• našteva in razlaga katera sredstava so potrebna 
za začetek poslovanja (materialna in finančna), 

• predvidi možna tveganja, ki se lahko pojavijo 
pri  realizaciji poslovne zamisli, 

• pozna pojme prihodek, odhodek, denarni tok, 
točka preloma, 

• pozna pomen ciljne skupine kupcev, 
• pozna osnovne zakoniosti sestave anketnih 

vprašalnikov. 
 
 

Dijak/dijakinja: 
 

• izdela poslovni načrt za izbrano poslovno 
zamisel , 

• izdela finančni plan, 
• izdela predstavitev poslovne ideje, 
• načrtuje potrebno opremo in material, 
• oceni stroške poslovanja, 
• računa ceno izdelka/storitve, 
• računa točko preloma, 
• poišče dobavitelje materiala in opreme, 
• poišče zunanje sodelavce ali mentorje za 

izvedbo del, 
• izvede analizo trga glede uspešnosti svoje 

ideje. 
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3. Ustanavljanje  in vodenje podjetja 
 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak/dijakinja: 
 

• razlikuje pojma podjetost in podjetništvo  
• pozna razlike med različnimi oblikami podjetij,  
• pozna ključne dejavnike uspeha delovanja 

podjetja,  
• pozna dejavnike, ki vplivajo na lokacijo 

podjetja, 
• pozna osnovna področja dela v podjetju 
• našteva dela in naloge zaposlenih na 

posameznih področjih, 
• opisuje pomen logotipa podjetja, pozna pravila 

pri izbiri imena ali izdelavi logotipa podjetja. 
 

Dijak/dijakinja: 
 

• izdela razpise za delovna mesta, 
• napiše prošnjo in življenjepis / CV za 

razpisano delovno mesto, 
• izvede poslovni razgovor za delovno mesto, 
• vodi poslovno korespondenco, 
• uredi personalne mape zaposlenih, 
• organizira delo v podjetju,  
• vodi delovne sestanke, 
• sestavi in predstavi vizijo podjetja, 
• piše zapisnike, 
• napiše pogodbo o zaposlitvi, 
• oblikuje grafično podobo podjetja,  
• vodi bilanco stanja podjetja, 
• izdaja račune.  

 
 

4. Organiziranje dela v  timu 
 

Dijak/dijakinja: 
 

• razlikuje med pojmoma tim in skupina, 
• pozna in razume značilnosti timskega dela, 
• pozna metode učinkovite komunikacije, 
• osvoji pravila govornega bontona, 
• opredeli in pojasni nebesedno komunikacijo, 
• pozna pomen povratne informacije, 
• pozna metode  reševanja medosebnih 

konfliktov, 
• navede in pojasni principe učinkovitega 

vodenja sestankov. 
 

Dijak/dijakinja: 
 

• organizira delo v timu,  
• uporabi učinkovite metode komuniciranja 

med člani tima, 
• organizira in vodi sestanke tima, 
• uporabi učinkovito strategijo reševanja 

konfliktov in strpno ravna v konfliktnih 
situacijah. 
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5. Načrtovanje lastnega dela in dela drugih 

 

 
6. Poslovno komuniciranje 

 

 
 

7. Vodenje procesa proizvodnje, nabava materialov in nadzor zalog. 
 

 
  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
 

• pozna pomen načrtovanja in pomen rokov 
za izvedbo posameznih del in nalog, 

• razvija vrednoto odgovornosti, natančnosti 
in točnosti. 

 
• izdela časovnico za izvajanje posameznih faz 

dela z upoštevanjem rokov za izvedbo nalog,  
• določi izvajalce in njihove naloge. 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
 

• pozna pravila poslovnea bontona s področja 
ustnega in pisnega komuniciranja s 
poslovnimi parterji, nadrejenimi, sodelavci, 
strankami. 

• pozna pravila spletnega komuniciranja, 
• pozna različne vrste poslovnih dopisov 

(povpraševanje, ponudba, ...., 
• razume pomen poslovnega poročila: zakaj ga 

sestavljamo, komu je namenjen, 
• pozna zgradbo poslovnega poročila, 
• komunicira v slovenskem in angleškem 

jeziku. 
 
 

 
• izvaja poslovne telefonske pogovore,  
• piše poslovne dopise v slovenskem in 

angleškem jeziku, 
• izdela poslovno poročilo, 
• komunicira s strankami in nadrejenimi, 
• izdela poslovno poročilo, 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
 

• pozna postopke za izdelavo enostavnih 
prodajnih izdelkov, 

• pozna postopke pridobivanja ponudb za 
materiale, polizdelke in podizvajalce. 

• pozna postopke nabave materiala, 
• pozna sistem nadzora zalog. 

 
 

 
• načrtuje tehnološki proces izdelave 

izdelkov, 
• naroča potrebne matriale, 
• poišče podizvajalce za posamezne faze 

postopka izdelave izdelka, 
• nadzira zaloge materiala. 
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8. Samostojno izvajanje promocijskih in tržnih aktivnosti 
 

 
 

9. Uporabljanje informacijske tehnologije za izdelavo promocijskih materialov in 
vodenje poslovne korespondence 

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak:  
 

• pozna osnovna programska orodja za 
izdelavo materiala za trženje in promocijo, 

• pozna izraze za posamezne elemente v 
angleškem jeziku, 

• pozna orodja za pridobivanje informacij in 
izdelavo spletnih vparašalniov. 
 
 

 

Dijak:  
 

• izdela prezentacije, 
• vodi poslovno korespondenco, 
• izdela ustrezni promocijsaki material, 
• izdela različne anketne vprašalnike, 
• poišče potrebne informacije glede 

nabave materiala ali iskanja poslovnih 
partnerjev. 

 

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
 

• pozna pravila izdelave prezentacij, 
• pozna pomen besedne in nebesede 

komunikacije, 
• pozna pravila za izvajanje govornih 

nastopov, 
• našteva različne medije za oglaševanje in 

opisuje pravila oglaševanja. 
 
 

 
• izdela prezentacijo z uporabo različnih 

programskih orodij, 
• izvede predstavitve,  
• oblikuje različne promocijske materiale, 
• uporablja različne marketinške prijeme za 

promocoijo in trženje svojih idej.  
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