
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
EKONOMSKI TEHNIK 
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1.  Ime modula: POSLOVNI PROJEKTI 
 
2. Usmerjevalni cilji: 

 
Dijak/dijakinja:  

− načrtuje in organizira lastno delo z nenehnim dodatnim izpopolnjevanjem; 
− pridobi sistematičnost, natančnost in urejenost pri delu;  
− racionalno rabi energijo, material in čas ter gospodarno ravna s finančnimi sredstvi; 
− zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, 

zakonodajo in standardi; 
− zaveda  se pomena samoiniciativnosti, praktičnosti in ustvarjalnosti; 
− ustvari ustrezen odnos do skupnega življenjskega prostora in razvije pozitivne osebnostne 

lastnosti; 
− razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja;  
− uporablja temeljna znanja s področja marketinga; 
− presodi problem in poišče možne rešitve; 
− opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu; 
− razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov ter aplicira 

spoznanja in teoretična znanja v prakso; 
− poišče in uporablja vire različnih informacij ter poveže informacije iz različnih virov; 
− pridobi splošna informacijska znanja, spretnosti in navade za učinkovito in uspešno uporabo 

sodobne informacijske tehnologije in različnih programskih orodij; 
− spremlja razvoj informacijske tehnologije in se seznani s spremembami, ki jih ta povzroča 

v družbi; 
− varno dela v lokalni mreži in v omrežju ter varno prenaša podatke v mreži; 
− uvaža podatke in grafične prikaze iz drugih računalniških programov; 
− razvija pravilen odnos do varovanja lastnine in zasebnosti; 
− bogati svoj besedni zaklad in skrbi za pravilno uporabo slovenskega jezika. 
 

3. Vsebinski sklopi:  
1. Projektno delo 
2. Informacijska, komunikacijska tehnologija 

 
 

1. Vsebinski sklop: Projektno delo 
 

Poklicne kompetence 

OZNAKA  
 

PD1 Iskanje idej, določanje vsebin in obsega projekta. 

PD2 Izdelava terminskega načrta, načrta po udeležencih, mrežnega načrta in 
finančnega načrta projekta. 

PD3 Izvajanje projekta po določenem načrtu. 
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Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
- opredeli projekt in opiše življenjski cikel 
projekta 
- ob primeru razloži značilnosti projektov 
- opiše različne metode iskanja idej in našteje 
kriterije za vrednotenje idej 
- analizira različne primere projektov 
- pozna terminologijo projektnega vodenja 
- pojasni metode timskega dela 
- opredeli dejavnosti v projektu in zasnuje načrt 
po udeležencih 
- spozna terminski načrt realizacije projekta, 
mrežni - - načrt in finančni načrt projekta 
- načrtuje različne možnosti predstavitve 
projekta 
 
 

- pripravi projektno mapo 
- poišče, ovrednoti ideje in izbere 
najprimernejšo 
- naredi raziskavo trga, analizira trg in na 
podlagi       tega predstavi projektni predlog 
- izdela analizo SWOT  
- izdela terminski načrt, načrt po udeležencih v 
izbranem projektu, mrežni načrt in finančni 
načrt za izbrani projekt 
- izvede projekt po predvidenem načrtu 
- predstavi izvedeni projekt 
- ovrednoti svoje delo v projektu 
- nadzira, vrednoti in opredeli kakovost 
projekta 
- izdela zaključno poročilo o izvedbi projektne 
naloge 
- evalvira projekt 
- kontrolira doseganje rokov in porabo denarja 
 

 
 
2. Vsebinski sklop: Informacijska, komunikacijska tehnologija 

 
Poklicne kompetence 

OZNAKA  
IKT1 Urejanje besedila. 
IKT2 Uporaba sodobnih programskih orodij. 

IKT3 Uporabljanje baze podatkov in digitalnih potrdil za varno elektronsko 
poslovanje. 

 
 

Operativni cilji 

Informativni cilji Formativni cilji 
- uporablja sodobna informacijska sporočila in 
dela s sodobnimi komunikacijskimi programi 
- našteje podatkovne baze in pojasni njihovo 
uporabnost 
- primerja sodobna programska orodja 
- pozna informacijske baze v notranjosti 
- prenaša informacije 

- desetprstno slepo tipka 
- uporabi vsebino elektronskih virov pri 
reševanju problema projektne naloge 
- organizira delo z dolgim dokumentom in izdela 
kazalo v dolgem dokumentu 
- skenira slikovno gradivo ter uvaža podatke in 
grafične prikaze iz drugih računalniških 
programov 
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- opiše delovanja računalnika, tiskalnika, 
skenerja in digitalnega fotoaparata 
- razloži možnosti dela z internetom ter načine 
za izdelavo preprostejših spletnih strani 
- uporablja pomembnejše zmožnosti 
urejevalnika besedil in elektronske preglednice 
- oblikuje grafične datoteke in  prenaša podatke 
med različnimi tipi datotek 
- pojasni možnosti dela s programom za izdelavo 
predstavitev 
- oceni novejša programska orodja, ki so 
primerna za delo v njegovem poklicu  
 

- pripravi nastavitve za lažje delo na računalniku 
nastavi vse potrebno za delovanje tiskalnika 
- posname fotografijo in jo z računalnikom 
obdela 
- poišče vire informacij na internetu jih in 
pripravi za lastno uporabo 
- sestavi, pošilja in sprejema poštna sporočila s 
prilogami 
- vzpostavi elektronski rokovnik 
- prenaša slike, tabele, besedila med različnimi 
vrstami in viri datotek 
- komunicira prek elektronske pošte z zunanjim 
okoljem 
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