
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
ADMINISTRATOR    
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: Trženje v sodobnem podjetju 

 
2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja:  
- izvaja tržno komuniciranje s kupci; 
- zaveda se pomena zadovoljstva kupcev za trženje; 
- uporablja različne trženjske strategije; 
- obvladuje pomembnejše ukaze v programih za izdelavo poslovne grafike; 
- uporablja ukaze v orodju za sestavo spletnih strani; 
- zave se vsebinskih in estetskih pravil pri izdelavi spletnih strani; 
- razvije sposobnost za uporabo različnih vrst informacij na raznih področjih iz poslovnega 
sveta; 
- razvija logično mišljenje; 
- razvija sposobnost načrtovanja in natančne izdelave spletnih strani;  
- razvija sposobnost za samostojno in odgovorno reševanje nalog ter sposobnost za delo v 

skupini; 
- varuje zdravje in okolje; 
- načrtuje delo; 
- racionalno rabi energijo, material in čas; 
- razvije pozitiven odnos do varovanja zdravja in okolja; 
- razvije vedoželjnost in željo po vseživljenjskem izobraževanju; 
- sprejema načela morale in delovne etike; 
- obvlada strokovno izrazoslovje v vseh oblikah komunikacije; 
- pridobi občutek za odgovornost, delovno disciplino in red; 
- dojame pomembnost urejenega fizičnega okolja, v katerem deluje. 
 
 
3. Vsebinski sklopi:  
1. Trženje 
2. Trženje na spletnih straneh 
 

1. 1. Vsebinski sklop: Trženje 
 

Poklicne kompetence 

OZNAKA  
T1 Predstavljanje tržnega komuniciranja s kupci.  
T2 Zavedanje pomena zadovoljstva kupcev za trženje. 
T3 Primerjanje in opisovanje trženjskih strategij podjetja. 
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Operativni cilji 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
- utemelji razloge za tržno usmerjenost podjetja 
- prepozna tržno usmerjenost podjetja 
- opiše osnovne ideje trženja 
- predstavi cilje in naloge trženja 
- načrtuje cilje tržnega komuniciranja 
- predstavi komuniciranje podjetja s kupci in 
drugimi javnostmi 
- predstavi orodja tržnega komuniciranja 
- predvideva cilje oglaševanja 
- primerja lastnosti sodobnih medijev 
- oceni vlogo sodobnih medijev pri neposrednem 
trženju 
- razloži cilje in načine pospeševanja prodaje 
- utemelji vlogo odnosov z javnostmi pri trženju 
- oceni pomen stalnih kupcev 
- opiše merjenje zadovoljstva kupcev 
- predstavi metode, s katerimi podjetje obdrži   
kupce 
- primerja načine, s katerimi podjetja skrbijo za 
zadovoljstvo kupcev po nakupu 
- razloži poslanstvo podjetja, filozofijo in vizijo 
podjetja 
- primerja trženjske strategije podjetij 
- razloži proces segmentiranja trga 
- opiše načine pozicioniranja podjetij na trgu 
- opiše potek tržnih raziskav  
- primerja vrste tržnih raziskav 

- sodeluje pri sestavljanju oglasnega sporočila  
- sodeluje pri izdelavi in izpeljavi akcije 
pospeševanja prodaje  
- sodeluje pri izvajanju procesa neposrednega 
trženja 
- izvede intervju s kupci o zadovoljstvu po 
nakupu 
- sestavlja različne izdelke poslovne 
korespondence 
- izvede promocijo svojih izdelkov in storitev 
- izdela in predstavi prodajni katalog kupcem 
- pripravlja in izvaja sejemske dejavnosti v 
učnem podjetju  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  
2. Vsebinski sklop: Trženje na spletnih straneh  
 

1. Poklicne kompetence 

OZNAKA  
TSS1 Trženje na spletnih straneh.  

2.  
1. Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
- opiše možnosti uporabe grafičnih programov v 
različne namene, kot je popestritev dokumentov 
in spletnih strani  
- našteje nekaj najpogostejših formatov grafičnih 
datotek in opiše njihovo uporabnost 

- v grafičnem programu oblikuje želeno 
velikost delovne površine 
- piše in ureja besedila na slikah 
- predela grafično datoteko z ukazi za risanje, 
barvanje in izrezovanje objektov 
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- razloži pojme velikost delovne površine,  
orodje za predelavo slik in objekt v grafični 
datoteki 
- opiše in uporabi ukaze za izdelavo in predelavo 
grafičnih datotek v grafičnem programu 
- našteje in uporabi učinke transformacij v 
grafičnem programu 
- razloži pojem vrstni red objektov 
- opiše osnovna estetska in oblikovna pravila pri 
izdelavi spletnih strani 
- opiše osnovna vsebinska pravila pri izdelavi 
spletnih strani 
- našteje nekaj primerov trženja na obstoječih 
spletnih straneh 
- pojasni pojem reklame na spletnih straneh 
- pojasni in uporablja možnosti optičnega čitalca 
- razlikuje osnovne sestavne dele spletne strani 
- pojasni, kaj je to html format dokumentov 
- našteje še nekaj drugih formatov dokumentov, 
ki so objavljeni na svetovnem spletu 
- pojasni pojem hiperpovezave 
 

- predela fotografije z uporabo učinkov 
transformacij  
- v grafičnem programu oblikuje izdelke na 
temo reklam (po predlogah iz revij, časopisov 
ali jih poišče na internetu) 
- v grafičnem programu izdela gradnike 
spletne grafike, kot so prehodni gumbi za 
spletne strani, ozadja in naslovi, in jih shrani v 
ustreznem formatu za uporabo na spletnih 
straneh 
- na internetu poišče nekaj dobrih primerov 
trženja izdelkov oz. storitev 
- skenira dokumente/fotografije in jih uporabi 
pri izdelavi lastne spletne strani 
- izdela spletne strani za izbrano podjetje 
- na spletnih straneh trži izdelke/storitve 
podjetja  
 
 
 
 

 

4. Oblike vzgojno-izobraževalnega dela  

 
Praktični pouk poteka v posebej opremljenih učilnicah za učno podjetje, kjer lahko uporabljajo 
najsodobnejšo informacijsko in telekomunikacijsko opremo. Nudi jim priložnosti pridobivanja 
sposobnosti upravljanja in vodenja ter razumevanja in poglabljanja izobraževalnih vsebin.  
Učna podjetja so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih 
podjetij. 
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