
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
EKONOMSKI TEHNIK   
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: EKONOMIKA POSLOVANJA 

 
2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja:  

- 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. Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov 
2. vsebinski sklop: Ekonomika podjetja 
3. vsebinski sklop: Temeljne računovodske informacije 
 
 

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

OZNAKA  
PRS1 Reševanje problemov s področja sklepnega, razdelilnega, procentnega in 

obrestnega računa. 
PRS2 Izračun in interpretacija osnovnih statističnih kazalcev. 

Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
− opiše metode za reševanje nalog  
      enostavnega in sestavljenega sklepnega  
      računa 

-    rešuje  enostavne in  
     sestavljene sklepne račune 
− upošteva enega ali več delilnih kriterijev in 
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− pojasni vsebino tečajne liste 
− razlikuje med različnimi možnimi  
      »ključi« za delitev delilne mase med  
      upravičence 
− opiše različne možnosti reševanja  
      problemov procentnega računa 
− razlikuje osnovne količine obrestnega  
      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 in 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 

 

     delilno maso razdeli med upravičence 
− rešuje probleme procentnega računa 
     izračuna neznano obrestno količino iz 
     znanih obrestnih količin pri predpostavki  
     navadnega obrestovanja 
− 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 ter grafično prikaže  
     krajevne in časovne indekse 
− izračuna in obrazloži kazalce rasti 
− izračuna lastnosti frekvenčne porazdelitve 
− grafično prikaže frekvenčno porazdelitev 
− izračuna in obrazloži srednje vrednosti 

 
 
2. 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  
      in razloži vlogo posamezne prvine v  

        poslovnem procesu 
− opiše sredstva podjetja in njegove vire 
− pojasni razdelitev na skupine naravnih vrst  
      stroškov in značilnosti posamezne skupine 
      stroškov 

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

− izračuna letno amortizacije, upoštevaje 
različne metode amortiziranja  
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− pojasni razdelitev stroškov z vidika  
      spreminjanja obsega poslovanja in  

        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 ter  
      strukture trga na oblikovanje prodajnih cen 
− pojasni kriterije uspešnosti gospodarjenja  
      in dejavnike, ki vplivajo na posamezen  

        kriterij uspešnosti 
 

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

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

− izračuna lastno ceno izdelka ali storitve 
upoštevaje različne metode kalkulacije 

− izračuna in obrazloži kazalce uspešnosti 
gospodarjenja  

 

 
3. Vsebinski sklop: Temeljne računovodske informacije 
 

Poklicne kompetence 

OZNAKA  
TRI1 Uporabljanje in obvladovanje temeljnih pojmov in definicij s področja 

računovodstva ter spoznavanje organizacije računovodskih služb. 

TRI2 Poznavanje ustreznih računovodskih informacij za notranje in zunanje 
uporabnike ter temeljne dokumentacije in njene obdelave. 

TRI3 Razumevanje ustreznih predpisov in standardov s področja računovodstva. 
 
 
 
 
Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
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− pozna računovodske informacije in  
      njihove uporabnike 
-     razloži pomen računovodskih informacij 
− razlikuje vrste evidenc in tehnike 
− pozna premoženje podjetja 
− pozna vire in vrste virov 
− pojasni vrste kontov 
− nauči se osnovnih pravil knjiženja na kontih 
      stanja 
− pozna kontni načrt 
− nauči se osnove kontiranja 
− loči bilančne spremembe 
− opiše pomen zbirnih in posameznih 
      informacij 
− opredeli različne knjigovodske listine in  
      poslovne knjige 
− razlikuje pojem potroška, stroška, izdatka,  
      odhodka 
− našteje različne vrste stroškov poslovanja 
− pozna pomen stroškov za podjetje 
− opredeli pojem prihodkov in odhodkov 
− pozna kaj pomeni uspešnost poslovanja in 
      izkaz uspeha 

 

 
− opredeli potrebo po računovodskih  
      evidencah 
− rešuje različne tehnike evidentiranja 
− določi različne vrste sredstev in virov  
      sredstev 
− izračuna kapital in dolgove podjetja 
− izračuna strukturo sredstev in virov 
− izdela bilanco stanja 
− opredeli posamezni konto 
− razloži na kontu evidentirane spremembe in  
      njegovo stanje 
− knjiži in evidentira osnovne poslovne 
     dogodke 
− analizira povezanost bilance stanja s konti 
− uporablja analitične konte 
− sestavi temeljne knjigovodske listine 
− ugotavlja pomen stroškov za poslovanje 
− knjiži stroške na stroškovne konte in konte  
      stanja 
− knjiži prihodke in odhodke in ugotovi  
      uspešnost poslovanja podjetja 
− izdela izkaz uspeha podjetja 
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