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KATALOG ZNANJA 
 

1 IME MODULA: PODJETNIŠTVO 
 

2 USMERJEVALNI CILJI 
 

Dijak: 
• spozna ekonomske pojme in kategorije ter načela ekonomske teorije, 
• razume nujnost zadovoljevanja potreb in koristnost dobrin ter pomen racionalnega 

gospodarjenja z njimi; 
• spozna organizacijsko strukturo gospodarstva in vrste podjetij ter primerja 

značilnosti posameznih organizacijskih oblik podjetij, 
• razume pomen produkcije kot faze produkcijskega procesa in potrebnih 

produkcijskih faktorjev, 
• razloži  vlogo kapitala v produkciji in vpliv kapitala na gospodarski razvoj, 
• se seznani z amortiziranjem sredstev in pomenom amortizacijskih sredstev kot 

sredstev obnovitvenih investicij,  
• spozna stroške in pomembnost pri poslovnem odločanju v logističnih in ostalih 

podjetjih, 
• spozna delovanje tržnih zakonitosti ter razumejo spremembe, ki se dogajajo na 

trgih ob različnih obsegih povpraševanja in ponudbe, 
• zna povezati značilnosti transportnega trga z ostalimi trgi in poznajo njegove 

posebnosti, 
• spozna način nastopanja na prevoznem trgu, 
• spozna dejavnike povpraševanja in ponudbe po logističnih storitvah in posebnosti 

ponudbe, 
• razume kako se oblikujejo cene v posameznih prometnih podsistemih, 
• pozna dejavnike kakovosti za izvajanje prevoznih procesov, 
• pozna obveznosti in pravice pri zavarovalni in carinski instituciji, 
• vodi poslovno korespondenco, 
• ustvarjalno uporablja metode komuniciranja. 

 

3 VSEBINSKI SKLOPI 
 
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:  

4 OPERATIVNI CILJI 
 
Poklicne kompetence 

 
• pozna osnove ekonomske teorije, 
• pozna princip delovanja tržnega mehanizma in mednarodne trgovine, 
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• pozna in uporablja različne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja, 
• pozna podjetniško okolje, pomen podjetniškega obnašanja in delovanja, 
• pozna socialno okolje v prometu, 
• pozna različne vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje podjetja, 
• pozna poslovno korespondenco, metode in veščine komuniciranja, 
• sodeluje z institucijami zavarovanja in carine. 

 
 

Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 
 
Pozna osnove ekonomske teorije 
 
• pozna posebnosti prometa kot 

gospodarske dejavnosti, 
• pozna ekonomske kategorije in načela 

ekonomske teorije. 

Dijak: 
 
 
 
• opredeli promet v ekonomsko kategorijo, 
• definira kategorije ekonomske teorije 

Pozna princip delovanja tržnega mehanizma 
in mednarodne trgovine. 
 
• pozna predpise s področja poslovanja, 
• pozna zunanje trgovinsko regulativo, 
• pozna način nastopanje na domačem in 

zunanjem trgu, 
• prepozna možne sodelujoče partnerje. 

 
 
 
• oblikuje prodajo storitev na za trg, 
• definira potrebne kazalce poslovanja, 
• opredeli udeležence na trgu 

Pozna in uporablja različne kazalnike 
uspešnosti poslovanja podjetja. 
 
• pozna stroške poslovanja, 
• pozna principe tarif, 
• pozna analizo učinkovitosti in 

uspešnosti poslovanja, 
• zna izračunati amortizacijo za 

posamezno osnovno sredstvo po 
različnih načinih amortiziranja, 

• pozna vrednotenje investicijskih 
projektov. 

 
 
 
• opredeli posamezne kazalnike učinkovitosti 

podjetja, 
• pozna metode ocene stroškov, 
• izdela tarifo transporta, 
• izdela cikel investicij. 

Pozna podjetniško okolje, pomen 
podjetniškega obnašanja in delovanja. 
 

 
 
 
• opredeli pogoje poslovanja podjetij za 

transport, 
• zbira pravne vire in jih analizira, 
• oblikuje shemo podjetja. 
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• pozna pravna področja delovanja 
podjetij (organizacij), 

• pozna zakonske obveznosti za delovanje 
organizacije, 

• pozna oblike podjetij, 
• pozna prevozniške odgovornosti 

poslovanja, 
• zna pozitivno delovati za podobo 

organizacije. 
Pozna socialno okolje v prometu. 
 
• zna opredeliti okolje delovanja 

organizacije, 
• zna preprečevati kazniva dejanja  v  

prevoznem procesu. 

 
 
• opredeli konkurenco v poslovanju, 
• definira posledice za voznika v primeru 

nepravilnosti izvajanja prevoza. 

Pozna različne vrste stroškov in njihov vpliv 
na poslovanje podjetja. 
 
• pozna stroške poslovanja, 
• pozna vpliv stroškov na poslovanje. 

 
 
 
• določi stroške transporta, 
• izračuna stroške poslovanja. 

Pozna poslovno korespondenco, metode in 
veščine komuniciranja. 
 
• zna določiti potrebno poslovno 

korespondenco, 
• pozna pogoje za korespondenco. 

 
 
 
• izvaja poslovno korespondenco, 
• z različnimi metodami poslovno komunicira 

v maternem in enem od svetovnih jezikov. 
Sodeluje z institucijami zavarovanja in 
carine. 
 
• pozna obvezno in prostovoljno 

zavarovanje, 
• pozna obveznosti in pravice iz 

zavarovanja, 
• pozna postopke reševanja zavarovalnih 

dogodkov, 
• pozna obveznosti do carinskih 

postopkov, 
• zna določiti pogoje mednarodnega 

prevoza. 

 
 
 
• izpolni pogoje iz zavarovanja, 
• izdela poslovni odnos do zavarovalnice  
• opredeli posamezna zavarovanja, 
• sodeluje v zavarovalnem dogodku, 
• sodeluje v carinskem postopku, 
• definira potrebne dokumente. 
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