
POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
EKONOMSKI TEHNIK  
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA 

 
2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja: 
− prepozna in kritično analizira temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem 

gospodarstvu; 
− upošteva logiko racionalne izbire in razvija sposobnost poslovnega odločanja; 
− kritično vrednoti posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne 

pluralne in večkulturne družbe ter narave; 
− vzpostavi pozitiven odnos do trajnostnega razvoja, varuje zdravje in okolje; 
− uporablja ustrezno strokovno izrazoslovje v vseh družbenih odnosih; 
− varuje človekove pravice in temeljne svoboščine v vseh pravnih razmerjih; 
− razvija pozitivne osebnostne lastnosti, doslednost, natančnost, odgovornost in strokovnost; 
− razvija inovativnost; 
− razvija sistematičnost, vztrajnost in natančnost pri delu;  
− razvija sposobnost logičnega mišljenja; 
− razvija podjetje lastnosti in spretnosti ter sposobnost timskega dela; 
− razvija pripravljenost za vseživljenjsko učenje; 
− uporablja sodobne informacijsko komunikacijske vire; 
− obvlada strokovno izrazoslovje; 
− izračuna osnovne statistične kazalce in razume njihovo uporabo pri analizi gospodarskih 

pojavov; 
− bere statistična poročila in jih kritično presoja; 
− rešuje probleme sklepnega, razdelilnega, procentnega in obrestnega računa v ekonomski 

praksi; 
− razume proces reprodukcije v okviru podjetja in dejavnike, ki vplivajo na uspešnost 

poslovanja podjetja; 
− izračuna osnovne kazalce uspešnosti poslovanja podjetja; 
− spozna organizacijo računovodskih služb; 
− uporablja temeljno računovodsko dokumentacijo; 
− razporeja dosežen rezultat poslovanja; 
− analizira računovodske podatke in poslovanje podjetja. 
 
3.Vsebinski sklopi:  
1. razvoj in delovanje gospodarstva:  
2. Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov 
3. Ekonomika podjetja 
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1. Vsebinski sklop: Razvoj in delovanje gospodarstva 
 

OZNAKA  

RDG1 Racionalno ravnanje, skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega 
gospodarstva. 

RDG2 Primerjanje ekonomskih sistemov in utemeljitev vloge države v sodobnem 
gospodarstvu. 

RDG3 Ravnanje skladno s trajnostnim razvojem in uspešno delovanje v 
mednarodnem okolju. 

 
 

Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
 
− predstavi ekonomski problem, nujnost izbire in 

temeljna ekonomska vprašanja 
− upošteva koristnost dobrin pri nakupnih 

odločitvah 
− poveže proizvodnjo, proizvodne stroške,  

poslovni izid in uspešnost gospodarjenja 
− predstavi oblikovanje tržnega ravnovesja in 

dolgoročne ravnovesne cene   
− pojasni delovanje tržnega mehanizma v pogojih 

popolne in nepopolne konkurence 
− utemelji posebnosti trga delovne sile 
− prepozna temeljne probleme razdelitve v 

sodobnem svetu in Sloveniji 
− predstavi pomen lastninskih funkcij  
− prepozna prednosti delniških družb pred 

individualnimi podjetji 
− pojasni vlogo in funkcije denarja 
− utemelji razliko med rastjo in (trajnostnim) 

razvojem gospodarstva 
− pojasni pojem države blaginje in vzroke za 

njeno krizo 
− predstavi značilnosti sodobne socialne države 
− prikaže javno porabo in prepozna pomen 

fiskalne politike 
− s primeri iz stvarnosti ponazori vsebino 

mednarodnih ekonomskih odnosov  
−  opredeli dejavnike vključevanja v svetovno 

trgovino in teorijo primerjalnih prednosti 
− pojasni delovanje transnacionalnih podjetij in 

učinke tujih neposrednih naložb na rast in 
razvoj gospodarstva 

 
− ugotavlja alternativne stroške različnih 

ekonomskih odločitev  
− nariše in analizira krivulji možnosti porabe in 

proizvodnje  
− ugotavlja, zakaj brez akumulacije kapitala ni 

napredka 
− primerja pomen ekonomije obsega v različnih 

dejavnostih  
− nariše in analizira krivuljo povpraševanja, 

ponudbe in tržno ravnovesje 
− oceni odziv kupcev na spremembo cene  
− prepozna konkurenco na različnih trgih v 

sodobnem gospodarstvu 
− razišče vlogo in pomen sindikatov 
− ovrednoti pozitivne in negativne učinke trga 
− poišče primere korporacij in jih analizira 
− ob primerih iz prakse ugotavlja posledice 

neustrezne količine denarja v obtoku 
− v praksi prepozna vlogo države pri 

trajnostnem razvoju, prerazdelitvi dohodkov 
in alokaciji proizvodnih dejavnikov 

− poišče razloge za javni dolg in njegove 
posledice 

− primerja države po stopnji gospodarske rasti 
in razvitosti  

− poišče in primerja kazalnike življenjske ravni 
− analizira dejavnike gospodarske rasti in 

produktivnosti v Sloveniji 
− poišče primere globalizacije poslovanja in 

razišče njen pomen 
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− opiše mednarodne ekonomske odnose 

Slovenije 
− navaja primere delovanja Evropske unije 
− na primerih iz gospodarske stvarnosti predstavi 

pomen Evropske unije in Evropske monetarne 
unije za Slovenijo 

− primerja vpliv protekcionizma in liberalnih 
mednarodnih ekonomskih odnosov na rast in 
razvoj gospodarstva 

− oceni zunanji dolg Slovenije in razišče 
njegove posledice 

 

 
2. Vsebinski sklop: Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov 
Poklicne kompetence 

OZNAKA  
PRS1 Reševanje zahtevnejših problemov poslovnega računstva – področij 

sklepnega, razdelilnega, procentnega in obrestnega računa. 
PRS 2 Izračun in interpretacija osnovnih statističnih kazalcev. 
PRS 3 Statistična analiza gospodarskih pojavov. 

 
Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
− pozna  metode  reševanja zahtevnejših nalog 

sestavljenega sklepnega računa 
− razlikuje med uporabo različnih  možnih  

ključev za delitev delilne mase med  
upravičence 

− pozna  različne možnosti reševanja  
zahtevnejših nalog  procentnega računa      

− pojasni vsebinsko razliko med navadnim  in 
obrestnim obrestovanjem 

− našteje in opiše pojem statistike, osnovne    
statistične publikacije ter pomen in naloge  
statističnega urada RS 

− pojasni temeljne pojme v statistični analizi  
− opiše faze statističnega raziskovanja 
− pojasni pomen in vrste relativnih števil 
− razlikuje enorazsežne in večrazsežne  

strukture 
− razume pogoje za primerjavo dveh  

raznovrstnih podatkov 
− loči med krajevnimi in časovnimi indeksi 
− pozna kazalce rasti ter njihov pomen v  

statistični analizi 
− pojasni možnosti oblikovanja frekvenčne  

porazdelitve za opisne in številske  
spremenljivke 

− opiše lastnosti frekvenčne porazdelitve 
− spozna vrste in pomen srednjih vrednosti 

− rešuje zahtevnejše  sestavljene sklepne 
račune 

− upošteva  več delilnih kriterijev in delilno 
maso razdeli med upravičence 

− rešuje težje probleme procentnega računa 
− izračuna neznano obrestno količino iz  

znanih obrestnih količin pri predpostavki  
dekurzivnega ali anticipativnega 
obrestnega  obrestovanja 

− določi populacijo,  enoto, spremenljivke in 
parametre 

− opredeli skupine za opisne ter številske  
spremenljivke 

− loči krajevne, časovne in stvarne vrste 
− podatke prikaže v tabeli, linijskem 

grafikonu oz. s stolpci 
− izračuna, obrazloži in grafično prikaže  

enorazsežno ter večrazsežno strukturo   
− izračuna in obrazloži statistični koeficient  
− izračuna, obrazloži in grafično prikaže  

krajevne in časovne indekse 
− izračuna in obrazloži kazalce rasti 
− izračuna lastnosti frekvenčne porazdelitve 
− grafično prikaže frekvenčno porazdelitev 
− izračuna in obrazloži srednje vrednosti 
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3. Vsebinski sklop: Ekonomika podjetja 
 

Poklicne kompetence 
 

OZNAKA  
EP1 Preučevanje procesa reprodukcije znotraj podjetja. 
EP2 Razumevanje možnosti vplivanja na uspešnost gospodarjenja v podjetju. 

Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
− našteje temeljne prvine poslovnega procesa  

ter razloži vlogo posamezne prvine v  
poslovnem procesu 

− pojasni sredstva podjetja in njegove vire 
− pozna razdelitev na skupine naravnih vrst  

stroškov ter značilnosti posamezne skupine 
stroškov 

− utemelji razdelitev stroškov z vidika  
spreminjanja obsega poslovanja ter  
značilnosti posamezne skupine stroškov 

− loči med neposrednimi in posrednimi  stroški 
− opiše metode kalkuliranja lastne cene izdelka 

ali storitve 
− pojasni različne možnosti oblikovanja  

prodajnih cen  
− pojasni odnos med prihodki, odhodki in  

uspehom poslovanja podjetja 
− utemelji vpliv zakona ponudbe in  

povpraševanja, lastne cene izdelkov in 
strukture trga na oblikovanje prodajnih cen 

− pojasni kriterije uspešnosti gospodarjenja in 
dejavnike, ki vplivajo na posamezen  kriterij 
uspešnosti 

 

− poveže izkoriščenost zmogljivosti osnovnih 
sredstev ter hitrost obračanja obratnih 
sredstev z uspešnostjo poslovanja 

− izračuna letno amortizacije upoštevaje 
različne metode amortiziranja  

− grafično predstavi odnos med stalnimi, 
spremenljivimi, celotnimi, mejnimi in 
povprečnimi stroški 

− določi optimalni obseg proizvodnje ter točko 
preloma (prag rentabilnosti) poslovanja 

− izračuna lastno ceno izdelka ali storitve, 
upoštevaje različne metode kalkulacije 

− izračuna in obrazloži kazalce uspešnosti 
gospodarjenja  
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