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    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: POSLOVANJE PODJETIJ 

 
2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja:  

- uporablja teoretična znanja v praksi; 
- razvija podjetniške sposobnosti; 
- uporablja najsodobnejšo opremo in tehnologijo; 
- načrtuje  in izvaja prodajo in druge trženjske dejavnosti za stranke v malih in srednje 

velikih podjetjih; 
- razvija motiviranost in sposobnost za timsko delo, sodelovanje in reševanje problemov; 
- uporablja veščine besedne in nebesedne komunikacije; 
- uspešno komunicira v poslovni situaciji; 
- osvoji osnovna pravila poslovnega bontona; 
- samostojno načrtuje, organizira in vodi delovne postopke;  
- se usposobi za uvajanje sodobnih metod in oblik dela; 
- razvija natančnost, vztrajnost, samostojnost in odgovornost; 
- oblikuje primeren odnos do lastnega zunanjega  videza in osebnostne urejenosti; 
- razvija vedoželjnost in pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje. 

 
3. Vsebinski sklopi:  
1. Trženje 
2. Menedžment 
 
 
1. Vsebinski sklop: Trženje 
 

Poklicne kompetence     

OZNAKA  
TRŽ 1 Razvijanje veščin za poslovno vplivanje in  poslovno komercialno 

naravnanost, prodornost,  osredotočenost na trg.  

TRŽ 2 Uporabljanje instrumentov tržne komunikacije pri poslovnih dejavnostih in 
predstavitvah. 

TRŽ 3 Ustno in pisno poslovno sporazumevanje v maternem in tujem jeziku. 

Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
- pojasni vrste in pomen nabavnih dejavnosti 
 - razloži nabavni postopek 
 - pojasni naloge in pomen prodaje 
 - razloži pomen segmentiranja trga 
 - utemelji veljavnost in sklenitev pogodbe 
 - opredeli in poveže osnovne naloge trženja  in 
trženjskega  spleta 
 - razčleni in opiše politiko izdelka 

-  izvede nabavo 
 - pripravi poslovne dopise in dokumentacijo 
pri nabavi 
 - izvede prodajo 
 - oblikuje poslovne dopise in pripravi 
dokumentacijo pri prodaji 
 - sestavi prodajno pogodbo 
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 - pojasni elemente politike cen 
 - pojasni prodajne poti 
 - načrtuje in izvaja instrumente politike 
komuniciranja 
 - spozna mednarodno trženje 
 - opiše in presodi pomen in oblike 
zunanjetrgovinskih poslov 
 - našteje in opiše elemente poslovnega bontona 
 - opiše in navede značilnosti uspešnega in 
učinkovitega sporazumevanja s strankami 
 - analizira procese komunikacije med 
udeleženci v različnih situacijah 
 - analizira različne veščine  reševanja konfliktov 
ter potencialne izvore konflikta 
 - opredeli pojem in pomen sporazumevanja, 
pogajanja in timskega dela v medsebojnih 
odnosih in poslovnem okolju 
 

 - izvede osnovne metode raziskave  ter 
sestavine trženjskega spleta   
 -  izdela  celostno grafično podobo učnega 
podjetja 
 -  sestavi in oblikuje oglasna sporočila in 
analizira oglaševalske dejavnosti  
 -  izdela prodajni katalog  
 -  izvede  promocijo svojih izdelkov 
 -  izdela in uporablja prodajno kalkulacijo v 
komercialnih postopkih 
- sestavlja in sklepa  prodajne pogodbe 
- načrtuje, izvaja in evidentira  nabavni in 
prodajni postopek  
- pripravlja in izvaja sejemske aktivnosti v 
učnem podjetju 
- evidentira  prevzem izdelkov, nadzira plačilo 
in vodi evidenco zalog  
- prikaže pomen in oblike zunanjetrgovinskih 
poslov 
 - izpelje izvozni in uvozni postopek  
-  besedno in nebesedno komunicira 
- sistematično in pregledno evidentira poslovne 

dogodke v posameznih oddelkih učnega podjetja 

- sestavi refleksijo o različnih situacijah pri 
komuniciranju 
- sprejema stranke 
- analizira procese komunikacije med 
udeleženci v različnih situacijah 
 - izdela kodeks obnašanja  v podjetju 
 - uporablja različne strategije reševanja 
konflikta 

 
 
 
 
2. Vsebinski sklop: Menedžment 
 
Poklicne kompetence 

OZNAKA  
MAN 1 Spoznavanje organizacije in poslovanja podjetja. 
MAN 2 Razvijanje sposobnosti vodenja, razvijanje odgovornosti pri sebi in drugih. 

 
 
Operativni cilji 
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Informativni cilji Formativni cilji 
-  utemelji in opiše ustanavljanje in registracijo 
podjetja 
 - pojasni  organizacijo podjetja in naloge 
posameznih oddelkov 
 -  spoznajo način ravnanja s človeškimi viri 
 -  pojasni naloge računovodstva 
 -  pojasni naloge tajništva 
 - opiše in poveže temeljne funkcije 
menedžmenta, načrtovanja  organiziranja, 
upravljanja 
-  opredeli veščine retorike 
-  pojasni osnove planiranja v podjetju 
-  analizira in primerja  načela in stile vodenja 
podjetja 
 - primerja različne organizacijske strukture 
 
     
 

- ustanovi podjetje in izvede registracijski 
postopek 
- sestavi organigram in opis del in nalog 
- načrtuje pridobivanje in izbor kadrov 
- izvede postopke za sklenitev in prenehanje 
delovnega razmerja 
- sestavi bilanco stanja in uspeha 
- knjiži poslovne dogodke 
-  sestavi letno finančno poročilo 
- vodi postopek obračunavanja plač in simulira 
njihovo izplačilo 
- načrtuje in izvaja različne načine vodenja 
(demokratično, avtokratično, popustljivo) 
- organizira in vodi sestanek. 
- načrtuje delo po različnih metodah 
- ugotavlja uspešnost poslovanja 
- načrtuje in izvaja delo v timu  
- rešuje probleme v stroki 

4. Oblike vzgojno-izobraževalnega dela  
 
 
 
Pouk poteka v posebej opremljenih učilnicah za učno podjetje, kjer lahko uporabljajo 
najsodobnejšo informacijsko in telekomunikacijsko opremo in enoten računalniški program za 
delo v učnem podjetju SAOP (gl. minimalni standard opreme). Nudi jim priložnosti 
pridobivanja sposobnosti upravljanja in vodenja ter razumevanje in poglabljanje izobraževalnih 
vsebin. Naloge, ki jih opravljajo, so razvrščene od najzahtevnejših do plansko organizacijskih 
nalog, kot tudi vodenje dokumentacije in prezentacije. Delo v učnih podjetjih je organizirano v 
skupinah – timih – največ do 16 dijakinj ali dijakov.  
 
Učna podjetja so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih 
podjetij. V teh podjetjih se dijakinje in dijaki srečujejo z vsemi oblikami dela, tako kot ga bodo 
opravljali v podjetjih, kjer bodo zaposleni. Delo opravljajo v različnih oddelkih: trženje, nabava, 
prodaja, tajništvo, računovodstvo, personalni oddelek … 
 
Portfelj je avtentični instrument za dokumentiranje posameznikovega procesa učenja in 
njegovih rezultatov.  
 
Posameznik izbere za portfeljske »dokaze« o svojem razvoju in napredku v nekem časovnem 
obdobju in znotraj jasno definiranega referenčnega okvira, ki jih kronološko uredi in opremi z 
zapisi refleksij. Instrument služi posamezniku za pridobivanje uvida v lastni napredek – proces 
vodenja portfelja ga spodbuja k raziskovanju in reflektiranju svojega dela, razgovori s 
kritičnimi prijatelji pa k izmenjavi izkušenj in spoznanj ter k širjenju razumevanja svojih 
percepcij in stališč. Predstavitev portfelja je namenjena prikazu dosežkov, izhodišče je kritični 
pogled na »prehojeno pot«. 
 
Portfelj kot mapa uspehov s priloženimi izdelki in zgoščenko je priporočljiva priloga k 
življenjepisu pri iskanju zaposlitve na slovenskem in evropskem trgu delovne sile. 
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