
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
ARANŽERSKI TEHNIK 
 

KATALOG ZNANJA  
 

1. Ime strokovnega modula: PODJETJE NA TRGU 
 
2. Usmerjevalni cilji: 
Dijak: 

− razvija podjetniške lastnosti in deluje podjetno, 
− načrtuje in vodi svojo kariero, 
− načrtuje in organizira svoje delo, 
− vodi evidence in dokumentacijo, 
− razvija sposobnost sporazumevanja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja, 
− razvija strokovno in poklicno odgovornost na delovnem mestu, 
− zagotavlja kakovost svojega dela, 
− uspešno komunicira v poslovni situaciji, 
− pridobi splošna informacijska znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno 

uporabo sodobne informacijske tehnologije in različnih programskih orodij, 
− razvija potrebo in pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje, 
− izdeluje in predstavlja poslovni načrt, 
− razvija sposobnost prepoznavanja nakupnega vedenja kupcev, 
− opredeljuje dejavnike trženjskega spleta, 
− načrtuje in izvaja trženjske dejavnosti, 
− uporablja ustrezno strokovno terminologijo. 

 
 
3. Vsebinski sklopi: 
1. Podjetniško razmišljanje v gospodarstvu 
2. Trženje 
3. Informacijska komunikacijska tehnologija 
 

1. vsebinski sklop: Podjetniško razmišljanje v gospodarstvu 
 

Poklicne kompetence 
 

OZNA
KA  

PRG 1 Razumevanje vloge podjetja v podjetniškem procesu 
PRG 2 Razvijanje podjetniškega razmišljanja od ideje do uresničitve 
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Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
 

− spozna pomen gospodarstva in stopnje 
gospodarskega procesa, 

− pojasni delovanje trga, 
− loči posamezne vrste podjetij in 

podjetniške enote, 
− razlikuje med nalogami oddelkov podjetja, 
− opiše dejavnike poslovanja podjetja in 

njihov pomen, 
− razlikuje med različnimi 

pravnoorganizacijskimi oblikami 
gospodarskih družb in podjetnikov, 

− razloži postopek ustanovitve podjetja, 
− spozna ustrezno zakonodajo za poslovanje 

podjetja, 
− opiše lastnosti podjetnih oseb, 
− opredeli potrebna znanja za uspešnega 

podjetnika, 
− spozna različne možnosti iskanja 

podjetniških idej,  
− opiše temeljne sestavine poslovnega 

načrta, 
− spozna preproste računovodske kalkulacije 

in evidence. 

 
− analizira povezavo med povpraševanjem, 

ponudbo in delovanjem trga, 
− izbere ustrezno pravnoorganizacijsko 

obliko za novoustanovljeno podjetje, 
− izdela organigram, 
− poišče pravne vire ter uporabi izbrane 

določbe v konkretnem primeru, 
− zna določiti potrebna znanja za 

uspešnega podjetnika, 
− oceni sebe in svoje lastnosti, 
− ugotavlja možnosti za zaposlitev in 

osebno kariero, 
− oceni pomen in posledice svojih 

odločitev na trgu, 
− uporabi različne metode pridobivanja 

novih idej, 
− razvija in oblikuje poslovno idejo, 
− izdela poslovni načrt za izbrano poslovno 

idejo, 
− izdela kalkulacijo cene, 
− izdela preproste računovodske evidence. 

 
 
 

2. vsebinski sklop: Trženje 
 

Poklicne kompetence 

OZNA
KA  

TR 1 Razumevanje osnovnih pojmov trženja in nakupnega vedenja kupcev  
 

TR 2 Razumevanje tržnih priložnosti in strategij 
 

STU 3 Oblikovanje trženjskega spleta 
 

 
 
Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
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− spozna osnovne pojme in razvoj trženja, 
− definira cilje trženja, 
− razume vlogo in pomen trženja kot 

poslovne funkcije v podjetju, 
− razloži nakupni proces, 
− opiše dejavnike, ki vplivajo na kupčevo 

nakupno vedenje, 
− loči med nakupnim vedenjem končnih 

porabnikov in organizacij, 
− pojasni pomen zadovoljnih kupcev, 
− razloži, kako lahko podjetja privabijo in 

hkrati obdržijo kupce, 
− pojasni poslanstvo, filozofijo in vizijo 

podjetja, 
− razloži SWOT analizo in njen pomen, 
− opiše temeljno trženjsko strategijo, 
− pojasni pomen tržnih raziskav, 
− opiše potek tržnih raziskav, 
− razloži značilnosti in pomen izdelka v 

trženjskem spletu, 
− pojasni pomen blagovne in storitvene 

znamke, 
− razlikuje med izdelčnim spletom in 

spletom storitev, 
− razume pomen prodajne cene in cenovne 

politike v trženjskem spletu, 
− opiše dejavnike oblikovanja prodajnih cen, 
− spozna vrste prodajnih poti in njihov 

pomen, 
− pojasni cilje tržnega komuniciranja, 
− opiše proces tržnega komuniciranja, 
− spozna orodja komunikacijskega spleta. 

− analizira svoje nakupno vedenje v 
konkretnem primeru,  

− izbere in uporabi načine za pridobitev in 
ohranitev kupcev, 

− naredi in predstavi intervju s kupci o 
zadovoljstvu po nakupu, 

− primerja načine, s katerimi podjetja skrbijo 
za zadovoljstvo kupcev, 

− oblikuje poslanstvo in vizijo podjetja, 
− oblikuje trženjsko strategijo, 
− izdela enostavno tržno raziskavo in prikaže 

rezultate, 
− oblikuje izdelčni ali storitveni splet, 
− vsebinsko oblikuje blagovno znamko, 
− izdela načrt za embalažo izdelka, 
− izračuna ceno v izbranem primeru, 
− izbere ustrezno cenovno strategijo za 

določen trženjski cilj, 
− izbere ustrezno obliko prodajne poti za 

določen izdelek oziroma storitev, 
− izdela načrt tržnega komuniciranja. 

 

−   

 

3. vsebinski sklop: Informacijska komunikacijska tehnologija 
 

Poklicne kompetence 

OZNAK
A  
IKT1 Urejanje besedila 
IKT2 Uporabljanje sodobnih programskih orodij  
IKT3 Zagotavljanje varnega elektronskega poslovanja 

 

Operativni cilji 
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Informativni cilji Formativni cilji 
 

− uporablja sodobna informacijska sporočila 
in dela s sodobnimi komunikacijskimi 
programi, 

− primerja sodobna programska orodja, 
− pozna potek informacij, 
− prenaša informacije, 
− opiše delovanje računalnika, tiskalnika, 

optičnega čitalnika in digitalnega 
fotoaparata, 

− razloži možnosti dela z internetom ter 
načine za izdelavo preprostejših spletnih 
strani, 

− spozna pomembnejše zmožnosti 
urejevalnika besedil in elektronske 
preglednice, 

− pojasni možnosti dela s programom za 
izdelavo predstavitev, 

− oceni novejša programska orodja, ki so 
primerna za delo v njegovem poklicu.  

 

 
− uporabi vsebino elektronskih virov pri 

reševanju problema projektne naloge, 
− organizira delo z dolgim dokumentom in 

izdela kazalo v dolgem dokumentu, 
− digitalizira slikovno gradivo ter uvaža podatke 

in grafične prikaze iz drugih računalniških 
programov, 

− pripravi nastavitve za lažje delo na računalniku 
in nastavi vse potrebno za delovanje tiskalnika, 

− oblikuje grafične datoteke in prenaša podatke 
med različnimi tipi datotek, 

− poišče vire informacij na internetu in jih 
pripravi za lastno uporabo, 

− prenaša slike, tabele in besedila med različnimi 
vrstami ter viri datotek, 

− komunicira po elektronski pošti z zunanjim 
okoljem. 
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