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1 UVOD 

 

Eden temeljnih ciljev prenove programov poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki poteka 

na osnovi Izhodišč za pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja (2001), je priprava takšnih 

izobraževalnih programov, ki bodo spodbujali učni proces, usmerjen k usposobitvi kandidatov 

za uspešno delovanje v raznolikih, spremenljivih in na znanju temelječih delovnih okoljih ter 

jim dal ustrezne osnove za nadaljnje učenje in izobraževanje. 

Da bi ugotovili, koliko je bil cilj prenove dosežen na izbranih programih, si v pričujočem 

poročilu postavljamo temeljno vprašanje, ali so programi s področja ekonomije pripravljeni 

tako, da omogočajo učni proces, ki usposablja kandidate tako za delo v raznolikih delovnih 

okoljih, kot jih ustrezno pripravlja na nadaljnje izobraževanje. Poklicna pedagogika danes v 

namen dosege teh ciljev stavi zlasti na dvoje: na integracijo znanja in na koncept t. i. 

»teoretizacije prakse«, tj. s teoretično osmišljenim učenjem praktičnih delovnih veščin in 

spretnosti. Integracija znanja se nanaša na takšno povezovanje splošnih in strokovnih/ 

poklicnih znanj ter spretnosti, ki krepijo poklicno kompetentnost kandidatov tako, da so 

zmožni prenašanja in uporabe znanja v različnih delovnih okoliščinah. Da bi to zmogli, ni 

dovolj razvijati samo ozkih (tradicionalno) poklicnih spretnosti in znanj, temveč ta znanja 

obogatiti s splošnim, bolj abstraktnim (teoretičnim) znanjem in drugimi zmožnostmi, ki 

krepijo poklicno zmožnost v sodobnih pogojih dela (obvladovanje tujih jezikov, informacijske 

tehnologije, varovanje okolja, komunikacije ipd.). Zamisli, kako dejansko uresničiti takšne 

cilje, se odražajo v konceptih ključnih kompetenc. 

Omenjeno področje je šibka točka dosedanjih prenov poklicnih in tehniških programov (glej 

npr. Palandačič
1
, 1998), zato nas toliko bolj zanima, če je sedanja prenova to šibko točko vsaj 

deloma presegla. V ta namen je bilo izbrano področje ekonomije. 

 

                                                 
1
 Palandačič, M. (ur.). (1998): Ocene programa Phare za preobrazbo sistema poklicnega in strokovnega 

izobraževanja v Sloveniji. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje. 
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2 METODOLOGIJA 

2.1 OSNOVNI RAZISKOVALNI PROBLEM 

  

Z evalvacijo bomo ugotavljali, na kakšen način je v programih s področja ekonomije 

realizirana ideja integracije znanj in teoretizacije prakse in iskali odgovor na vprašanje, če je 

tak način ustrezen, in sicer glede na več kriterijev: strokovne, pedagoško-psihološke ter glede 

na značilnosti in okoliščine prenove. 

 

2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Cilj izobraževanja na ravni poklicnega in tehničnega programa je usposobiti kandidate za 

opravljanje del, vezanih na poklicno kvalifikacijo in pridobiti splošnoteoretična znanja, ki jim 

omogočajo razumevanje dela, ki ga opravljajo ter dati osnove za nadaljevanje izobraževanja. 

 Ali so v izbranih izobraževalnih programih izbrana ustrezna znanja, ki omogočajo 

usposobitev kandidatov za delo v raznolikih okoliščinah in na različnih delovnih 

mestih?  

o Je katerih znanj premalo? 

o Katerih znanj je premalo? 

o So katera znanja odveč? 

o Katera znanja so odveč? 

 Ali so v izbranih izobraževalnih programih izbrana ustrezna znanja, ki dajejo ustrezne 

osnove za nadaljevanje izobraževanja na danem področju in širše? 

o Je katerih znanj premalo? 

o Katerih znanj je premalo? 

o So katera znanja odveč? 

o Katera znanja so odveč? 

 Ali so ključne kompetence oz. splošna znanja ustrezno integrirana v strokovna znanja? 

 Ali strokovni moduli (oz. strokovno vsebinski sklopi) praktično delo osmišljajo s 

teorijo? 
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2.3 RAZISKOVALNE METODE IN TEHNIKA SPREMLJANJA 

 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno raziskovalno metodo. 

Z deskriptivno metodo opisujemo pojave, s kavzalno-neeksperimentalno metodo pa skušamo 

ugotoviti vzroke in posledice teh pojavov (Sagadin 1993).  

Do rezultatov smo prišli s tehniko intervjuvanja (anketiranja) elit, pri čemer pomeni elita 

najvplivnejše in najbolj informirane ljudi v nekem zavodu, instituciji, podjetju… (Sagadin 

1995). 

 

2.4 VZOREC RAZISKAVE 

 

Evalvirali smo strokovno področje ekonomije, in sicer 4 izobraževalne programe: 

Administrator/SPI, Trgovec/SPI, Ekonomski tehnik/SSI in Ekonomski tehnik/PTI. Poiskali 

smo eksperte, ki so tako ali drugače poklicno povezani z omenjenim področjem. Tako smo 

poiskali eksperte v poklicnih in strokovnih šolah, na področju znanosti in iz vrst delodajalcev. 

Skupno je bilo v evalvacijo vključenih deset evalvatorjev:  

 štirje evalvatorji s področja znanosti, 

 trije evalvatorji s poklicnih in strokovnih šol in 

 trije evalvatorji iz vrst delodajalcev. 

 

2.5 ZBIRANJE PODATKOV 

 

Za namen raziskave smo sestavili 4 anketne vprašalnike, s katerimi so evalvatorji ocenjevali 

strokovne dele izobraževalnih programov za posamezno področje: 

 Vprašalnik za oceno programa Administrator/SPI, 

 Vprašalnik za oceno programa Trgovec/SPI, 

 Vprašalnik za oceno programa Ekonomski tehnik/SSI, 

 Vprašalnik za oceno programa Ekonomski tehnik/PTI. 

 

Vsi 4 vprašalniki so imeli enotno strukturo: 

 Uvodoma so bili evalvatorjem predstavljeni splošni cilji prenove poklicnega in 

strokovnega izobraževanja, splošni cilji posameznega izobraževalnega programa ter 
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predmetnik izobraževalnega programa. Z uvodno predstavitvijo smo anketirancem 

predstavili konceptualno zasnovo izobraževalnih programov. 

 Uvodni predstavitvi je sledil 1. DEL EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA, kjer so 

se seznanili s poklicnim/i standardom/standardi, ki je/so osnova posameznemu 

izobraževalnemu programu.  

 V 2. DELU EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA smo anketirancem tabelarično 

predstavili kataloge znanj strokovno vsebinskih sklopov oz. modulov posameznega 

izobraževalnega programa in jim dali navodila: 

o naj s številko 1 označijo temeljne oziroma najpomembnejše cilje za izobrazbo, 

na katero pripravlja posamezen izobraževalni program,  

o naj s številko 2 označijo cilje, ki sicer niso odveč, bi jih pa lahko z vidika 

splošnih ciljev programa tudi izpustili, 

o naj dopišejo znanja, ki so potrebna za to izobrazbo in jih ni v katalogih znanj,  

o naj dopišejo morebitne druge sprotne opombe.  

 3. DEL EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA je vključeval še 5 odprtih vprašanj, ki 

so se navezovala na celoten izobraževalni program. 

 

2.6 OBDELAVA PODATKOV 

 

 

Podatke smo obdelali in predstavili na nivoju deskriptivne statistike. Statistična obdelava je 

bila izvedena s programom Excel, rezultati so prikazani tabelarično in deskriptivno. 

Za pripravo poročila smo uporabili analitično deskriptivno metodo, s katero smo predstavili 

značilnosti proučevanih pojavov ter povezanosti med njimi. Deskriptivna analiza je usmerjena 

v generalizacijo in iskanje pomembnih skupnih značilnosti istovrstnih oziroma sorodnih 

pojavov. 
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3 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ADMINISTRATOR/SPI 

3.1 CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ADMINISTRATOR/SPI 

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča izobraževalni program dijakom, da: 

 razvijajo zmožnosti in spretnosti za učinkovito sporazumevanje s poslovnimi partnerji in 

sodelavci; 

 pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem 

področju; 

 razvijajo sposobnosti obvladovanja praktičnih in operativnih administrativnih in tajniških 

del; 

 pridobijo znanja o temeljnih načelih pravnih razmerij do sodelavcev in strank; 

 poznajo zakonske in podzakonske predpise o varstvu arhivskega gradiva in varstvu 

podatkov; 

 znajo smiselno, estetsko in jezikovno pravilno oblikovati tekste po nareku ali predlogi; 

 obvladujejo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati različne strokovne vire; 

 pridobijo sposobnost organizacije samostojnega dela v pisarni s poznavanjem in pravilnim 

izpopolnjevanjem obrazcev ter z obvladovanjem pisarniške tehnologije; 

 obvladovanje operativnih administrativnih del s področja delovnih razmerij in 

obvladovanje temeljne strokovne terminologije; 

 obvladovanje sodobnih načinov komuniciranja prek elektronskih medijev in sposobnost 

samostojnega nastopanja v javnosti; 

 obvladovanje osnov statistike, knjigovodstva in računovodstva ter povezovanje z uporabo 

sodobne informacijske tehnologije; 

 uporabljanje upravnega postopka pri delu s strankami; 

 obvladovanje osnovnih programskih orodij in pripomočkov s področja računalništva, 

uporaba računalnika kot samostojnega pripomočka za delo in obvladovanje desetprstnega 

slepega tipkanja;  

 razvijanje sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje 

skupine, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;  

 prepoznavanje temeljnih družbenih zakonitosti ter ekonomskih pojavov in procesov v 

sodobni družbi ter kritično ovrednotenje z vidika trajnostnega razvoja; 

 obvladujejo različne informacijske tehnike in tehnologije ter sodobna programska orodja; 
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 razvijajo sposobnost za natančnost, doslednost, samostojnost in odgovornost; 

 razvijajo ustvarjalnost, inovativnost in pripravljenost za vseživljenjsko učenje; 

 razvijajo podjetniško miselnost; 

 poznajo pravila varnega dela in razvijajo pozitiven odnos do zdravja; 

 se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja; 

 pridobivajo pozitiven odnos do poklica. 

 

Tabela 1: Predmetnik izobraževalnega programa Administrator/SPI 

Programske enote 
Obvezno/ 

izbirno 
Število ur 

Število kreditnih 

točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina  Obvezno 213 12 

Matematika  Obvezno 213 12 

Tuji jezik  Obvezno 164 9 

Umetnost  Obvezno 33 2 

Družboslovje Obvezno 132 6 

Naravoslovje Obvezno 132 6 

Športna vzgoja Obvezno 164 7 

Skupaj A  1051 54 

B – Strokovno vsebinski sklopi 

Temelji gospodarstva Obvezno 108 5 

Administrativno poslovanje Obvezno 216 12 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija in strojepisje Obvezno 243 13 

Upravni postopek Obvezno 216 12 

Komuniciranje Izbirno 135 7 

Tajniška opravila Izbirno 135 7 

Trženje v sodobnem podjetju Izbirno 135 7 

Zbiranje in obdelava podatkov Izbirno 135 7 

Pravo  Izbirno 135 7 

Skupaj B   1053 56 

C – Praktično izobraževanje v šoli 

Praktični pouk   594 24 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Praktično usposabljanje z delom  912 36 

D – Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti   160 6 

E – Odprti kurikul  

Odprti kurikul  602 25 

 

Skupaj pouka (A+B+E)  2706 135 

Praktično izobraževanje v delovnem procesu  1506 61 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  2866 142 

Skupaj (A+B+Č+D+E)  3778 178 

Poklicna matura (storitev in zagovor)   2 

Skupaj kreditnih točk   180 

 

Število tednov izobraževanja v šoli  82  

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  24  

Število tednov interesnih dejavnosti  5  

Skupno število tednov izobraževanja  111  
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Pojasnila k predmetniku: 

 Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se lahko deloma izvajajo v 

strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi 

šola v izvedbenem kurikulu. 

 Izbirni strokovni moduli: šola oz. dijaki izberejo dva izmed strokovnih modulov od M5 do 

M9 (Komuniciranje, Tajniška opravila, Trženje v sodobnem podjetju, Zbiranje in 

obdelava podatkov). 

 Z individualno učno pogodbo se lahko obseg praktičnega pouka zmanjša in nadomesti s 

praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov. 

 

3.2 OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V 

KATALOGIH ZNANJ 

 

Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti izobraževalnih ciljev 

strokovnega dela programa Administrator. Program vsebuje 613 izobraževalnih ciljev 

(seštevek vseh ciljev strokovnih modulov), njihovo pomembnost je ocenjevalo 9 evalvatorjev. 

Iz spodnje tabele je razvidno, da je bilo skoraj 89 % vseh ciljev od najmanj enega evalvatorja 

ocenjenih kot ciljev, ki pokrivajo temeljna znanja profila. 7,2 % ciljev so evalvatorji ocenili 

kot takšne, ki bi jih lahko izpustili in 4,2 % kot odvečne. Povprečna ocena vseh ciljev 

izobraževalnega programa je M = 1,156. 

 

Tabela 2: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Administrator/SPI 

OCENA CILJEV 
Skupaj vsi evalvatorji 

f f% 

Cilji, označeni z oceno 1
2
 4889 88,6 

Cilji, označeni z oceno 2
3
 395 7,2 

Cilji, označeni z oceno 3
4
 233 4,2 

Skupaj 5517 100,0 

Aritmetična sredina (M) 1,156 

 

Pogledali smo tudi, če se ocene evalvatorjev, glede na področje (znanost, šolstvo, delo), med 

seboj razlikujejo. Iz naslednjih treh tabel lahko razberemo, da so ciljem oceno 1 največkrat 

pripisali evalvatorji s področja šolstva, v najmanjši meri pa evalvatorji s področja dela, 

                                                 
2
 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji). 

3
 Ocena 2 pomeni: cilj sicer ni odveč, bi ga pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili. 

4
 Ocena 3 pomeni: cilj ni potreben. 



 

 14 

maksimalna razhajanja so 22,1 odstotnih točk pri nujnih znanjih. Ugotavljamo tudi, da je le 

10,4 % ciljev nepotrebnih (po mnenju gospodarske sfere) oz. le 1,1 % po mnenju šolske sfere, 

v povprečju 3,5 % nepotrebnih ciljev. Katere cilje bi bilo potrebno prevetriti oz. izključiti, bo 

razvidno iz podrobne analize ocene ciljev posameznih katalogov strokovnih modulov. 

 

Tabela 3: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 

1 

Evalvator 

2 

Evalvator 

3 

Evalvator 

4 
Skupaj 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 564 92,0 518 84,5 560 91,4 498 81,2 2140 87,3 

Cilji, označeni z oceno 2 39 6,4 51 8,3 53 8,6 83 13,5 226 9,2 

Cilji, označeni z oceno 3 10 1,6 44 7,2 / / 32  5,2 86 3,5 

Skupaj 613 100 613 100 613 100 613 100 2452 100 

M 1,096 1,227 1,086 1,240 1,162 

 

Tabela 4: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 5 Evalvator 6 Evalvator 7 Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 591 96,4 611 99,7 610 99,5 1812 98,5 

Cilji, označeni z oceno 2 2 0,3 2 0,3 3 0,5 7 0,4 

Cilji, označeni z oceno 3 20 3,3 / / / / 20 1,1 

Skupaj 613 100 613 100 613 100 1839 100 

M 1,069 1,003 1,005 1,026 

 

Tabela 5: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 8 Evalvator 9 Skupaj 

f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 411 67,0 526 85,8 937 76,4 

Cilji, označeni z oceno 2 84 13,7 78 12,7 162 13,2 

Cilji, označeni z oceno 3 118 19,2 9 1,5 127 10,4 

Skupaj 613 100 613 100 1226 100 

M 1,522 1,157 1,339 
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3.3 NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI 

CILJI POSAMEZNIH STROKOVNO VSEBINSKIH SKLOPOV 

 

Devet evalvatorjev je ocenjevalo pomembnost 613 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje 

strokovnega dela izobraževalnega programa Administrator/SPI. Vsi so oceno 1 pripisali 274 

ciljem, kar predstavlja 44,7 % ciljev. 

V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovno vsebinskih 

sklopih: ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno oceno 1 (M = 1,00) in kateri cilji 

so bili ocenjeni najslabše. Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija: 

 KRITERIJ 1: Aritmetična sredina ocen evalvatorjev je enaka ali višja od M = 1,50 ali 

 KRITERIJ 2: Dva ali več evalvatorjev je cilj ocenilo z oceno 3 (cilj ni potreben). 

 

Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovno vsebinskem sklopu dopisati še manjkajoča 

znanja oziroma morebitne opombe, katere so navedene na koncu vsakega podpoglavja. 

 

3.3.1 Strokovni modul Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop 

Gospodarske dejavnosti
5
 

 

KOMPETENCI: 

 GD1: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti. 

 GD2: Razumevanje sektorske preobrazbe gospodarstva. 

 

V prvem strokovno vsebinskem sklopu je 25 ciljev, oceno 1 pa so pridobili le 3 cilji: 

1. Cilj 1: pojasni vpliv potreb na raznovrstnost gospodarskih dejavnosti; 

2. Cilj 3: predstavi gospodarske dejavnosti in udeležence v gospodarstvu; 

3. Cilj 14: ponazori gospodarsko dejavnost z ekonomskim krožnim tokom. 

 

 

 

                                                 
5
 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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Tabela 6: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Gospodarske dejavnosti  

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 7: predstavi dejavnost in vrste 

trgovine. 
6 2 1 9 1,44 

CILJ 8: opiše vrste prometa in 

njihove značilnosti. 
5 3 1 9 1,56 

CILJ 9: opredeli vlogo špediterja. 4 4 1 9 1,67 

CILJ 11: opredeli gospodarski 

pomen zavarovalnic in predstavi 

vrste zavarovanj. 

6 2 1 9 1,44 

CILJ 18: razvrsti posamezne 

gospodarske dejavnosti v primarni, 

sekundarni in terciarni sektor. 

6 2 1 9 1,44 

CILJ 20: analizira vlogo trgovine. 6 2 1 9 1,44 

CILJ 22: primerja prevozne pogodbe 

in listine v različnih vrstah prometa 

in ugotavlja položaj posameznih 

udeležencev v prometu. 

3 4 2 9 1,89 

CILJ 23: prepozna vlogo bančnega 

sistema Slovenije. 
5 4 / 9 1,44 

CILJ 24: ugotavlja pravice in 

obveznosti udeležencev zavarovalne 

pogodbe. 

6 2 1 9 1,44 

CILJ 25: preuči primerjalne 

prednosti slovenskega turizma. 
3 4 2 9 1,89 

 

V tem sklopu je 10 ciljev oz. 40 % (od skupaj 25) slabo ocenjenih. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (4 odgovori) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. V naboru poklicnih kompetenc 

administracija ni kompetenc GD1 in GD2. 

 Razlikovanje gospodarskih dejavnosti bi dijaki dosegli s predstavitvijo SKD 

klasifikacije. Vsebina prispeva k splošni razgledanosti in razvija navedeni poklicni 

kompetenci. Finančne storitve so danes pomemben del gospodarstva, zato bi bilo 

dobro vključiti tudi predstavitev te vsebine. 

 Da, vendar menim, da je za poklic administrator modul Temelji gospodarstva 

pomemben le v smislu splošne razgledanosti. Nesmiselne so analize in poglabljanje v 

posamezne dejavnosti. 
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 Formativni cilji se po sektorjih/dejavnostih razlikujejo od informativnih – ni špedicije, 

ki pa se mi sicer zdi odvečna, saj se je njena vloga danes bistveno spremenila. Morda 

je premalo poudarka na povezavah nacionalnega gospodarstva z EU in ostalim 

svetom. 

En evalvator na vprašanje ni odgovoril. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Pet evalvatorjev je navedlo sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Opiše gospodarske dejavnosti v terciarnem sektorju (ocena 2). 

 Pozna SKD klasifikacijo.  

 Navede trende v sodobnem gospodarstvu. 

 Razlikuje: javno/zasebno; profitno/neprofitno in lokalno/regionalno/ globalno. 

 Opredeli pogoje za razvoj turizma. 

 Opredeli zavarovalno premijo, zavarovalno pogodbo, zavarovalnega posrednika, 

provizijo in vinkulacijo. 

 Opredeli pogoje za razvoj/nastanek turizma. 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Dobro bi bilo, če bi dejavnosti vsaj približno znali analizirati za EU. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je popravil cilj 9: opredeli vlogo špediterja logista. Ravno tako je predlagal 

spremembo pri cilju 10: analizira opiše vlogo bank v prometu blaga in storitev. Drug 

evalvator pa je cilj 10 dopolnil: analizira vlogo bank v prometu blaga in storitev in drugih 

finančnih storitev. Dva izmed evalvatorjev sta pri cilju 25 (preuči primerjalne prednosti 

slovenskega turizma) zapisala »S čim? S kom?« 
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3.3.2 Strokovni modul Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop Temelji 

pravne kulture
6
 

 

KOMPETENCE: 

 TPK1: Razumevanje potrebe po pravno organiziranih družbenih odnosih. 

 TPK2: Ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države. 

 TPK3: Zagotavljanje uresničevanja načela ustavnosti in zakonitosti. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 27 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 6 ciljev (22,2 %): 

1. Cilj 26: opredeli pojem prava; 

2. Cilj 27: pojasni odnos med državo in pravom;  

3. Cilj 29: opiše temeljne pravne vrednote; 

4. Cilj 30: pozna zgradbo pravnega pravila; 

5. Cilj 41: ravna v skladu s pravom in moralnimi načeli; 

6. Cilj 46: poišče pravne vire v uradnem listu, na internetu in v knjižni obliki. 

 

Tabela 7: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Temelji pravne kulture 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 34: našteje pravne panoge sodobnega 

pravnega sistema. 
5 3 1 9 1,56 

CILJ 35: pojasni preambulo in temeljna 

izhodišča slovenske ustave. 
5 3 1 9 1,56 

CILJ 37: našteje mednarodne dokumente o 

človekovih pravicah. 
6 2 1 9 1,44 

CILJ 40: primerja pristojnosti ustavnega 

sodišča s pristojnostmi varuha človekovih 

pravic. 

4 2 3 9 1,89 

CILJ 48: poišče mednarodne pravne vire o 

človekovih pravicah. 
5 2 2 9 1,67 

CILJ 49: izdela kodeks pravic in dolžnosti. 4 2 3 9 1,89 

CILJ 50: poišče primere delitve oblasti med 

zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti. 
4 5 0 9 1,56 

CILJ 51: analizira vlogo državnih organov 

pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti. 
4 3 2 9 1,78 

CILJ 52: sprejema odločitev, kdaj lahko 

začne postopek pred ustavnim sodiščem in v 

katerih primerih lahko poišče pravno pomoč 

pri varuhu človekovih pravic. 

4 3 2 9 1,78 

 

                                                 
6
 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je katalog potrebno pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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V tem sklopu je 9 ciljev oz. 33,3 % (od skupaj 27) slabo ocenjenih.  

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (5 odgovorov) 

 V naboru poklicnih kompetenc administracija ni kompetenc TPK1–TPK3.  

 Da, je pa TPK3 (zagotavljanje uresničevanja načela ustavnosti in zakonitosti) zelo 

abstraktna, tudi večpomenska.       

 Večinoma, s tem, da se mi TPK3 zdi zelo zahtevna kompetenca za ta nivo.  

En evalvator na vprašanje ni odgovoril. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so podali sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna cilje prava. 

 Seznani se s pojmom mediacija. 

 Pozna pomen evropskih sodišč za človekove pravice. 

 Pomen evropskega sodišča za človekove pravice. 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča dela pri formativnih ciljih: 

 Navede nekaj pogostih pravnih problemov. 

 Navede primere pravnih aktov. 

 Loči funkcijo odvetnika in notarja. 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 46 (poišče pravne vire v uradnem listu, na internetu in v knjižni obliki) je en 

evalvator zapisal, da je »prezahtevno za administratorja«. Dva evalvatorja sta pri cilju 49 

(izdela kodeks pravic in dolžnosti) zapisala, da »se seznani s primeri kodeksov in pravic« in 

»to verjetno ne sodi med naloge administratorja«. En evalvator je omenjeni cilj popravil: 

izdela pozna kodeks pravic in dolžnosti.  
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3.3.3 Strokovni modul Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop 

Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja
7
 

 

KOMPETENCE: 

 POVP1: Razumevanje pravnih temeljev poslovanja gospodarskih družb. 

 POVP2: Razvijanje racionalnosti in delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve in 

prenehanja gospodarskih družb. 

 POVP3: Ravnanje skladno z načelom avtonomije volje pravnih subjektov v 

civilnopravnih razmerjih in z načeli obligacijskega prava. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 30 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 6 ciljev (20,0 %): 

1. Cilj 53: opiše in med seboj primerja pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb; 

2. Cilj 57: opiše sestavine delovnega razmerja; 

3. Cilj 61: razloži zakonite pogoje za sklenitev in veljavnost pogodbe; 

4. Cilj 66: prepozna oblike posameznih gospodarskih družb in samostojnega podjetnika; 

5. Cilj 71: se zaveda pomena doslednega spoštovanja pravnih predpisov za varstvo 

pravic delavcev; 

6. Cilj 78: poišče pravno pomoč v primeru nedopustnega škodnega ravnanja in nastale 

škode. 

 

Tabela 8: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Pravnoorganizacijski vidiki 

poslovanja 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 68: oblikuje firmo podjetja. 5 3 1 9 1,56 

CILJ 70: predvidi pravne posledice napačnih 

podjetniških odločitev. 
5 4 / 9 1,44 

CILJ 75: oceni pomen soglasne izjave volje 

strank za nastanek obligacijskega razmerja. 
5 4 / 9 1,44 

CILJ 76: ugotavlja pravne posledice 

nezmožnosti in nedopustnosti pri sklenitvi 

pogodb. 

4 5 / 9 1,56 

CILJ 79: presodi, kdaj se uporabljajo 

določila obligacijskega zakonika in kdaj 

velja dogovor med strankama glede 

izpolnitve obveznosti. 

5 4 / 9 1,44 

CILJ 80: izračuna zastaralne roke in določi 

čas izpolnitve obveznosti.  
5 4 / 9 1,44 

                                                 
7
 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je katalog potrebno pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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V tem sklopu je 6 ciljev oz. 20,0 % (od skupaj 30) slabo ocenjenih.  

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (5 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Ne. Razvijajo zgolj POVP1. POVP2 ni bistvena za poklic administratorja. POVP3 pa 

bi morali napisati bolj razumljivo. 

 Operativnih ciljev je preveč, predvsem pa ne vidim povezave s POVP3 – če je ta 

kompetenca administratorja sploh potrebna. 

En evalvator na vprašanje ni odgovoril. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna pojme: zaposlitev za polni, polovični in skrajšani delovni čas, redna zaposlitev 

za določen, nedoločen čas, konkurenčna prepoved, konkurenčna klavzula. 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Našteje javne knjige in namene uporabe. 

 Presodi, kdaj je potrebno poiskati pravno pomoč. Našteje vrste pravne pomoči. 

 

OPOMBE: 

Eden izmed evalvatorjev je pri formativnih ciljih zapisal: »Pri formativnih ciljih predlagam 

več poudarka razvijanju kompetenc s področja iskanja pravnih virov in razlage pravnih 

virov«.  

 

3.3.4 Strokovni modul Administrativno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Pisarniško poslovanje  

 

KOMPETENCI: 

 PP1: Urejanje, pregledovanje, evidentiranje in pripravljanje pošte za različne načine 

vročanj. 

 PP2: Vodenje evidenc, dostavljanje v reševanje in arhiviranje gradiva rešenih zadev 

strank. 
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V tem strokovno vsebinskem sklopu je 50 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 40 ciljev (80,0 %): 

1. Cilj 83: našteje faze pisarniškega poslovanja; 

2. Cilj 84: definira pojme: dokument, priloga, zadeva, sveženj in rednik, dosje, tekoča in 

stalna zbirka, žig, elektronski žig in štampiljka; 

3. Cilj 85: opiše osnovne pojme ter načela, ki urejajo pisarniško poslovanje;  

4. Cilj 86: pojasni pomen urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja; 

5. Cilj 88: razlikuje osnovna sredstva in drobni inventar; 

6. Cilj 89: definira dejavnike ugodnega delovnega okolja v pisarni; 

7. Cilj 92: razloži pravila ustnega komuniciranja; 

8. Cilj 93: definira postopke, pravila in načine sprejemanja pošte; 

9. Cilj 94: razloži pravila pri odpiranju in pregledovanju pošte; 

10. Cilj 95: opiše in razloži rubrike v prejemni štampiljki; 

11. Cilj 96: pojasni signiranje; 

12. Cilj 97: predstavi prednosti in slabosti različnih načinov razvrščanja dok. gradiva; 

13. Cilj 98: predstavi klasificiranje zadev; 

14. Cilj 99: obrazloži evidenčno in neevidenčno gradivo; 

15. Cilj 100: opiše postopek oblikovanja zadev; 

16. Cilj 101: predstavi ročne in računalniške evidenčne sisteme v javni upravi in v 

gospodarskem sektorju; 

17. Cilj 104: pojasni različne oblike in pravila pri podpisovanju dokumentov;  

18. Cilj 105: opiše opravila pri izhodni obdelavi dokumentov; 

19. Cilj 106: pojasni pravila v zvezi z vročanjem pošiljk; 

20. Cilj 107: opiše različne načine zlaganja zadev; 

21. Cilj 108: razloži zbirke dokumentarnega gradiva; 

22. Cilj 109: pojasni prednosti in slabosti klasičnega in elektronskega shranjevanja zadev; 

23. Cilj 110: pozna predpise, ki urejajo shranjevanje dokumentov; 

24. Cilj111: poišče in uporablja predpise, ki urejajo pisarniško poslovanje; 

25. Cilj 112: deluje skladno s pravili pisarniškega poslovanja; 

26. Cilj 113: pri delu upošteva pravila o urejenosti delovnega mesta in delovnega okolja 

ter pomen označevanja teh v pisarni; 

27. Cilj 114: uredi primerno delovno okolje; 

28. Cilj 116: na podlagi osebnega ali telefonskega pogovora zapiše uradni zaznamek; 

29. Cilj 118: prepozna nepopolno oziroma nepravilno vlogo; 
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30. Cilj 119: v skladu s predpisi ravna z različnimi vrstami pošte (zaupna pošta, 

vrednostna pisma in knjižni paketi, pošiljke za javni razpis oz. natečaj in osebne 

pošiljke, pošta s povratnico); 

31. Cilj 120: vpisuje podatke v prejemno štampiljko; 

32. Cilj 122: uporablja signirni načrt pri razporejanju dokumentov; 

33. Cilj 123: razvršča in shranjuje dokumentarno gradivo po različnih kriterijih; 

34. Cilj 124: klasificira zadeve; 

35. Cilj 125: razvršča evidenčno in neevidenčno gradivo; 

36. Cilj 127: vodi različne klasične in računalniške evidence; 

37. Cilj 128: vodi zadeve v rokovniku; 

38. Cilj 130: oblikuje in sestavi poslovno in uradno pismo; 

39. Cilj 131: upošteva pravila pri odpremi pošiljk, upošteva priporočila pošte pri pisanju 

naslovov ter pozna različne načine plačevanja poštnine; 

40. Cilj 132: poišče že rešeno zadevo v stalni zbirki, ki je urejena klasično ali sodobno. 

 

Tabela 9: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Pisarniško poslovanje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 115: prepozna osebnostne lastnosti 

strank. 
7 0 2 9 1,44 

 

V tem sklopu je 1 cilj slabo ocenjen. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (4 odgovori) 

 Da, vendar je potrebna neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Da, obe kompetenci sta ustrezno zastopani. V ciljih nekoliko izstopa cilj v zvezi s 

komuniciranjem. To področje je tako pomembno, da bi ga bilo potrebno v celoti 

vključiti v drug modul. 

 Da, vendar cilja 115 in 117 nista povezana s kompetencami in informativnimi cilji. 

Delo s strankami bolj sodi v poslovni bonton. 

 Da, zelo dobro! 

 Da. Ta sklop vsebuje znanja, ki so pomembna za ta poklic. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Uporaba IKT v pisarniškem poslovanju. 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Ustrezno komunicira z različnimi tipi strank. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 92: razloži pravila ustnega in pisnega komuniciranja. 

 

3.3.5 Strokovni modul Administrativno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Knjigovodstvo  

 

KOMPETENCI: 

 K1: Knjiženje poslovnih sprememb na kontih stanja v skladu s kontnim načrtom. 

 K2: Razvijanje natančnosti in doslednosti pri poslovanju z denarnimi sredstvi. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 38 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 13 ciljev (34,2 %): 

1. Cilj133: pojasni pomen računovodskih informacij; 

2. Cilj 134: opiše računovodske informacije in njihove uporabnike; 

3. Cilj 135: utemelji potrebo po računovodskih evidencah; 

4. Cilj 137: prepozna računovodske standarde in predpise; 

5. Cilj 143: predstavi osnove kontiranja; 

6. Cilj 145: razlikuje pojem potroška, stroška, izdatka, odhodka; 

7. Cilj 146: opredeli različne vrste stroškov poslovanja; 

8. Cilj 147: pojasni pomen stroškov za podjetje; 

9. Cilj 148: opredeli pojem prihodkov in odhodkov; 

10. Cilj 149: razloži pomen uspešnosti poslovanja in izkaza uspeha; 

11. Cilj 150: pojasni pojem gotovine; 

12. Cilj 151: razloži pojem, stopnje in pomen DDV; 

13. Cilj 155: uporablja različne tehnike evidentiranja. 
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Tabela 10: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Knjigovodstvo 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 156: izračuna kapital in dolgove 

podjetja. 
6 2 1 9 1,44 

CILJ 157: izračuna strukturo sredstev in 

virov. 
6 2 1 9 1,44 

CILJ 164: ugotovi uspešnost poslovanja 

podjetja. 
6 2 1 9 1,44 

 

V tem sklopu so 3 cilji oz. 7,0 % (od skupaj 38) slabo ocenjeni. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (4 odgovori) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Dobro je opredeljena K1. K2 pa nisem neposredno zasledila v ciljih, zgolj posredno. 

Vsaj en cilj bi lahko bil namenjen učenju tehnik koncentracije in s tem natančnosti. 

 Menim, da za administratorja knjigovodska dela niso pomembna, ker ta dela opravlja 

računovodja ali zunanji računovodski servis. Mogoče bolj splošen pristop ali izbirni 

predmet. 

 Ne prepoznam ciljev, ki bi bili povezani s K2, se mi pa zdi, da je natančnost 

pomemben element. 

 Da, cilji so v skladu z zahtevanimi kompetencami. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pomen točnosti in ažurnosti podatkov. 

Dva evalvatorja sta podala sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Pozna primere informacijske podpore za knjiženje. 

 Kontrola izidov in odpravljanje napak. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 145: razlikuje pojem potroška, stroška, izdatka, odhodka in 

prejemka. Eden izmed evalvatorjev je pri cilju 153 (primerja različne načine prodaje) zapisal, 

da je »cilj večpomenski – potrebno bi ga bilo natančneje opredeliti«. Dva evalvatorja sta 

predlagala spremembo cilja 158: prebere bilanco razume podatke v bilanci stanja. 
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3.3.6 Strokovni modul Temelji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

in strojepisje – Strokovno vsebinski sklop Osnove računalništva 

 

KOMPETENCE: 

 OR1: Uporabljanje sodobnega programskega orodja za urejanje besedil, izdelovanje 

preglednic in predstavitev. 

 OR2: Obvladovanje dela z internetom in uporabljanje elektronske pošte.  

 OR3: Uporabljanje grafičnih datotek in vnašanje podatkov v že pripravljeno bazo 

podatkov. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 37 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 25 ciljev (67,6 %): 

1. Cilj 175: našteje in opiše različne načine predstavitve informacije ter podatkov;  

2. Cilj 177: primerja sodobna programska orodja in oceni, katera so primerna za delo v 

njegovem poklicu; 

3. Cilj 180: pojasni pomen elektronskih preglednic in grafikonov; 

4. Cilj 181: pojasni lastnosti dobre predstavitve; 

5. Cilj 182: pojasni osnove zmožnosti programa za izdelavo predstavitev; 

6. Cilj 183: opiše osnove elektronskega komuniciranja in osnove dela s sodobnimi 

komunikacijskimi programi; 

7. Cilj 184: pojasni pojem računalniškega omrežja in uporablja lokalno omrežje; 

8. Cilj 185: poišče slikovne in tekstovne podatke na internetu; 

9. Cilj 186: razloži pojme spletna stran, hiperpovezava, URL; 

10. Cilj 190: pojasni uporabnost baz podatkov; 

11. Cilj 192: uporablja ukaze za delo z datotekami in mapami, ki jih preizkusi na različnih 

pogonih; 

12. Cilj 193: pripravlja nastavitve za lažje delo z računalnikom (nastavi resolucijo zaslona, 

tipkovnico in miško, pripravi ozadje zaslona); 

13. Cilj 194: uporablja grafičen program za izdelavo preproste risbe ali reklame; 

14. Cilj 195: sestavlja in oblikuje besedila v urejevalniku besedil z uporabo ukazov za 

oblikovanje strani in besedila, z vstavljanjem slik ter z uporabo notranje grafike; 

15. Cilj 197: izdeluje in oblikuje daljša besedila z uporabo prelomov, kazala in slogov; 

16. Cilj 198: v programu za delo z elektronskimi preglednicami vnaša podatke v 

preglednice in jih oblikuje; 

17. Cilj 199: uporablja osnovne formule in funkcije za računanje; 
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18. Cilj 200: na osnovi podatkov v preglednicah izdeluje različne vrste grafikonov; 

19. Cilj 201: prenaša slike, preglednice, besedila, grafikone med različnimi programi in jih 

oblikuje; 

20. Cilj 202: izdeluje krajše predstavitve v programu za izdelavo predstavitev in jih 

predvaja na svojem računalniku; 

21. Cilj 203: poišče vire informacij na internetu ali v »omrežni soseščini«, jih prenaša na 

svoj računalnik in jih pripravlja za uporabo v lastnih izdelkih; 

22. Cilj 204: vse izdelke sproti shranjuje na različne medije; 

23. Cilj 205: sestavlja, pošilja in sprejema elektronska poštna sporočila; 

24. Cilj 206: komunicira z zunanjim okoljem prek elektronske pošte in prek klepeta; 

25. Cilj 207: vnaša podatke v preprosto – že pripravljeno bazo podatkov. 

 

Tabela 11: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Osnove računalništva 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 191: sestavlja konfiguracijo za nakup 

domačega osebnega računalnika. 
4 4 1 9 1,67 

 

V tem sklopu je 1 cilj oz. 2 % (od skupaj 37) slabo ocenjen. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Ali je strojepisje (ime modula) danes ustrezen izraz? Cilji razvijajo navedene poklicne 

kompetence. 

 Da. To so zelo pomembna znanja za sodobno poslovanje. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

1 evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Varnost in zaščita informacij (z IKT sistemi). 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 178 (našteje in opiše ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil) je en 

evalvator vprašal, »ali je naštevanje res pomembno kot cilj?«. Eden izmed evalvatorjev je pri 
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cilju 186 (razloži pojme spletna stran, hiperpovezava, URL) zapisal, da je to »preveč ozko 

določen cilj«. En evalvator je spremenil naslednje cilje: cilj 178: našteje uporablja in opiše 

ukaze za urejanje besedila v urejevalniku besedil, cilj 179: našteje uporablja načine za 

popestritev besedil in poudarjanje dela besedila v programu za urejanje besedil, cilj 187: 

našteje uporablja in obrazloži osnovne ukaze za obdelavo slik v grafičnem programu in cilj 

188: opiše uporablja možnosti uporabe obdelanih grafičnih datotek v drugih programih. 

 

3.3.7 Strokovni modul Temelji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

in strojepisje – Strokovno vsebinski sklop Strojepisje in obdelava besedil 

 

KOMPETENCI: 

 SOB1: Desetprstno slepo tipkanje po nareku. 

 SOB2: Oblikovanje poslovnih pisem in uradnih dopisov. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 16 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 13 ciljev (81,3 %): 

1. Cilj 208: se nauči pravilno držati roke na tipkovnici; 

2. Cilj 209: spozna celotno računalniško tipkovnico; 

3. Cilj 210: obvlada prijeme za črke, številke in znake v računalniškem programu za 

učenje tipkanja; 

4. Cilj 213: opiše obliko poslovnega pisma in uradnega dopisa; 

5. Cilj 214: pojasni razlike med moderno obliko pisma in uradno obliko dopisa; 

6. Cilj 215: pri pisanju besedil upošteva pravopisna in slovnična pravila; 

7. Cilj 216: zna poiskati in popraviti svoje napake pri tipkanju; 

8. Cilj 218: prepisuje tekste in piše po nareku s poudarkom na razvijanju točnosti; 

9. Cilj 219: v urejevalniku besedil vnaša in ureja besedilo v skladu z navodili; 

10. Cilj 220: pri delu sproti shranjuje dokumente na ustrezno mesto na računalniku; 

11. Cilj 221: v programu za urejanje besedil označuje in poudarja besedilo, oblikuje 

pisavo, sloge, odstavke, izdeluje in oblikuje glave/noge dokumentov, oblikuje 

tabulatorje in stolpce, nastavlja ravnila, vstavlja opombe in uporablja samobesedilo; 

12. Cilj 222: v programu za oblikovanje besedila oblikuje poslovno pismo in uradni dopis; 

13. Cilj 223: pripravlja besedila za tiskanje in jih tiska. 

 

V tem sklopu noben cilj, glede na izbrane kriterije, ni slabo ocenjen.  
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Ali je strojepisje (ime sklopa) danes ustrezen izraz? Da, obe kompetenci sta zajeti. Pri 

pisanju besedil bi dodala še cilj v zvezi z ustrezno pisno komunikacijo po načelu 

poslovnega bontona. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pisno komunicira skladno z načeli dobre poslovne komunikacije. 

 Navede primere poslovnih pisem in uradnih dopisov. 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Izdela različne primere poslovnih pisem in uradnih dopisov. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta pri cilju 212 (v programu za urejanje besedila poišče in razloži ukaze za 

shranjevanje, odpiranje in zapiranje dokumentov, ukaze za označevanje in poudarjanje 

besedila, oblikovanje pisave in slogov, ukaze za oblikovanje in številčenje odstavkov, 

izdelavo in oblikovanje glave/noge, ukaze za delo s tabulatorji in stolpci, ukaze za nastavitev 

ravnila, vstavljanje opomb in uporabo samobesedila, ukaze za predogled tiskanja in tiskanje) 

zapisala, da je »ta cilj že vključen v Osnove računalništva, poleg tega predlagam zamenjavo 

izrazov "razloži" z "uporablja"« oz. da »je že v IKT«.  

 

3.3.8 Strokovni modul Temelji upravnega postopka – Strokovno vsebinski sklop 

Priprava dokumentov splošnega upravnega postopka 

 

KOMPETENCI: 

 PDSUP1: Sestavljanje vlog, vabil, zapisnikov, pooblastil (po pravilih ZUP). 

 PDSUP2: Izpolnjevanje obrazcev, uporabljenih v upravnem postopku. 
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V tem strokovno vsebinskem sklopu je 35 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 20 ciljev (57,1 %): 

1. Cilj 224: opredeli pojme uprava, javna uprava, državna uprava; 

2. Cilj 226: našteje in opredeli načela upravnega postopka; 

3. Cilj 230: pojasni krajevno in stvarno pristojnost; 

4. Cilj 232: pozna sestavne dele vloge; 

5. Cilj 233: našteje sestavne dele vabila; 

6. Cilj 234: opiše sestavne dele zapisnika; 

7. Cilj 235: razlikuje med različnimi vrstami vročitev; 

8. Cilj 236: pojasni posamezne vrste rokov; 

9. Cilj 237: pozna pravila štetja rokov; 

10. Cilj 241: razlikuje med javnimi in zasebnimi listinami; 

11. Cilj 243: uporablja načela splošnega upravnega postopka pri reševanju zadev; 

12. Cilj 245: določi, kdo je dolžan preskrbeti dokazila (organ ali stranka); 

13. Cilj 247: določi krajevno pristojen organ glede na vrsto zadeve; 

14. Cilj 248: napiše pooblastilo za zastopanje; 

15. Cilj 249: napiše vlogo; 

16. Cilj 250: sestavi uradno vabilo; 

17. Cilj 251: napiše zapisnik;  

18. Cilj 252: izpolni dokumente za vročitev; 

19. Cilj 253: določi začetek roka;  

20. Cilj 254: izračuna konec roka. 

 

V tem sklopu noben cilj, glede na izbrane kriterije, ni slabo ocenjen.  

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Da, so tudi širše zastavljeni in širijo razgledanost na področju upravnega postopka. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Poišče ustrezne informacije v ZUP. 
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OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

3.3.9 Strokovni modul Temelji upravnega postopka – Strokovno vsebinski sklop 

Uporaba poslovnega bontona 

 

KOMPETENCI: 

 UPB1: Pisno in ustno komuniciranje s strankami. 

 UPB2: Upoštevanje poslovnega bonton pri stikih s strankami. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 54 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 43 ciljev (79,6 %): 

1. Cilj 259: opiše sestavine in potek komuniciranja; 

2. Cilj 260: našteje načine komuniciranja;  

3. Cilj 261: pojasni besedno komuniciranje; 

4. Cilj 262: opiše pomen govornega komuniciranja; 

5. Cilj 263: pojasni prednosti in slabosti pisnega komuniciranja; 

6. Cilj 264: dojame pomen nebesednega komuniciranja; 

7. Cilj 265: analizira vrste govorice telesa; 

8. Cilj 266: pojasni pomen osebnega videza pri nebesedni komunikaciji; 

9. Cilj 267: razloži vpliv zvoka glasu pri nebesedni komunikaciji; 

10. Cilj 268: opiše vpliv prostora in časa na nebesedno komuniciranje; 

11. Cilj 269: opiše sporočila našega telesa pri poslovnem komuniciranju; 

12. Cilj 270: opiše pomen bistvenih elementov zunanjega videza; 

13. Cilj 271: našteje dejavnike uspešnega komuniciranja; 

14. Cilj 272: opiše pravila nagovarjanja oseb; 

15. Cilj 273: razloži smotre in cilje pisnega sporočila; 

16. Cilj 274: pojasni potek snovanja pisnih sporočil; 

17. Cilj 275: našteje vrste pisnih poslovnih sporočil; 

18. Cilj 276: razloži pravila poslovnega in uradnega dopisovanja; 

19. Cilj 278: pojasni pomen telefonskega sporočila; 

20. Cilj 279: opiše obvezne sestavine uradnega zaznamka; 

21. Cilj 280: opiše znanja in veščine ustnega komuniciranja; 

22. Cilj 281: razloži značilnosti ustnega komuniciranja; 

23. Cilj 282: pojasni pomen poslovnega razgovora; 
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24. Cilj 283: opiše potek poslovnega razgovora; 

25. Cilj 284: opiše posebnosti in značilnosti telefonskega razgovora; 

26. Cilj 285: našteje in razloži pravila lepega vedenja na poslovnem potovanju; 

27. Cilj 287: pojasni osnove protokola na slovesnostih; 

28. Cilj 288: dojame pomembnost spoštovanja pravil mednarodnega bontona;  

29. Cilj 289: razlikuje pravila oblačenja za različne priložnosti;  

30. Cilj 290: pisno in ustno komunicira; 

31. Cilj 291: predstavi sebe, sodelavce in podjetje; 

32. Cilj 292: prepozna značilnosti in vrste nebesednega komuniciranja;  

33. Cilj 293: se primerno uredi za različne priložnosti; 

34. Cilj 294: zazna in razlikuje različne zvoke ter njihov vpliv pri komuniciranju; 

35. Cilj 296: prepozna različna sporočila našega telesa pri komuniciranju;  

36. Cilj 297: izbere pravo temo za pogovor; 

37. Cilj 298: sogovornika pravilno nagovori; 

38. Cilj 306: sporoča in posluša;  

39. Cilj 307: vodi nezahteven poslovni razgovor; 

40. Cilj 308: pri telefoniranju upošteva pravila telefoniranja; 

41. Cilj 309: upošteva bonton pri sestankih in poslovnih razgovorih; 

42. Cilj 310: izbira poslovna darila;  

43. Cilj 312: uporablja pravila oblačenja in pazi na osebni izgled. 

 

Tabela 12: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Uporaba poslovnega 

bontona 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 277: opiše sestavne dela zapisnika. 7 / 2 9 1,44 

CILJ 286: opiše pomembne elemente 

celostne podobe podjetja. 
7 / 2 9 1,44 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (5 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Da, v celoti. 

 Formativni cilji se prekrivajo s področji SOB (strojepisje in obdelava besedil). 

 Da, ta sklop se mi zdi ključnega pomena. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja: 

 Medkulturno komuniciranje (moški-ženske, stari-mladi …). 

 Poslovna darila. 

 Pogoste ovire uspešnega komuniciranja. 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 267 (razloži vpliv zvoka glasu pri nebesedni komunikaciji) je en evalvator, zapisal, 

da je cilj nerazumljiv. En evalvator je popravil cilj 270: opiše pomen bistvenih elementov 

zunanjega urejenega videza. Pri cilju 277 (opiše sestavne dele zapisnika) sta dva evalvatorja 

napisala, da »ni del bontona, je del PP (pisarniško poslovanje)« oz. da je »ta cilj že 

predstavljen v sklopu PDSUP«. Eden izmed evalvatorjev je pri cilju 285 (našteje in razloži 

pravila lepega vedenja na poslovnem potovanju) vprašal: »Zakaj le na poslovnem 

potovanju?«. En evalvator je popravil cilj 286: opiše pomembne elemente celostne podobe 

podjetja vlogo celostnih elementov pri poslovnem komuniciranju. Pri ciljih 299 (pripravi 

osnutek pisnega sporočila), 300 (sestavi in pravilno oblikuje poslovno pismo), 301 (sestavi in 

pravilno oblikuje uradno pismo), 302 (na sestanku piše zapisnik), 303 (zapiše telefonsko 

sporočilo), 304 (zapiše zaznamek) in 305 (oblikuje poročilo) je eden izmed evalvatorjev 

zapisal, da »bolj sodi pod SOB«. Pri cilju 311 (upošteva različne kulture in običaje poslovnih 

partnerjev iz različnih delov sveta) sta dva evalvatorja zapisala, da »poišče vire o 

medkulturnem poslovnem komuniciranju« oz. da »upošteva običaje, ne le za različne dele 

sveta, temveč vse medkulturne razlike«. 

 

3.3.10 Strokovni modul Komuniciranje – Strokovno vsebinski sklop Poslovno in 

elektronsko komuniciranje 

 

KOMPETENCE: 

 PEK1: Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za izdelavo predstavitev.  

 PEK2: Komuniciranje prek elektronskih medijev.  

 PEK3: Samostojno nastopanje v javnosti. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 40 ciljev, oceno 1 pa je pridobilo 24 ciljev (60,0 %): 

1. Cilj 313: definira pojem predstavitve; 

2. Cilj 314: pojasni oblikovna in estetska pravila pri izdelavi predstavitve; 
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3. Cilj 315: pojasni in uporabi ukaze za izdelavo diaprojekcije v programu za izdelavo 

predstavitev; 

4. Cilj 316: pojasni možnosti vstavljanja elementov iz programov za urejanje besedila, 

preglednic in grafikonov ter grafičnih programov v lastnih predstavitvah; 

5. Cilj 317: opiše pomembne dejavnike nastopa s predstavitvijo pred publiko; 

6. Cilj 318: opiše možnosti oz. vrste sodobnega elektronskega komuniciranja; 

7. Cilj 330: obrazloži priprave za izvedbo govora; 

8. Cilj 331: prepozna pomembne sestavine in usklajenost besedne komunikacije z 

govorico telesa; 

9. Cilj 332: pojasni časovni in vsebinski okvir nastopa;  

10. Cilj 333: pojasni zgradbo govora; 

11. Cilj 336: pripravi lastno predstavitev v programu za izdelavo predstavitev; 

12. Cilj 338: izdela diaprojekcijo, animacijo po meri, animacijske sheme; 

13. Cilj 339: v predstavitev vstavi multimedijske elemente (zvok, film, slika); 

14. Cilj 340: vstavi interaktivne gumbe in hiperpovezave za krmiljenje predstavitve; 

15. Cilj 341: predstavitev shrani v različnih formatih in jo pošlje prek e-pošte kot prilogo; 

16. Cilj 342: s predstavitvijo nastopi pred publiko; 

17. Cilj 343: izdela si e-poštni račun pri enem od javnih ponudnikov; 

18. Cilj 344: v programu za pošiljanje in branje pošte si izdela poštni račun; 

19. Cilj 345: pošlje elektronsko pošto, pregleda prispelo pošto in odgovori nanjo; 

20. Cilj 346: komunicira prek spletnega klepeta; 

21. Cilj 347: v brskalniku išče spletne strani, ki so povezane z bančništvom, podjetji, 

trgovino, trženjem, radijskimi in TV-mediji, časopisi in revijami, ponudbo na 

računalniškem področju in spletne strani doda med priljubljene; 

22. Cilj 349: izdela osnutek nastopa; 

23. Cilj 350: pri nastopu pred publiko usklajeno uporablja besedno komunikacijo in 

govorico telesa; 

24. Cilj 352: izdeluje pisne povzetke vsebin nastopov. 

 

Tabela 13: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Poslovno in elektronsko 

komuniciranje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 321: pojasni konfiguracijo dostopa do 

interneta v učilnici. 
7 / 2 9 1,44 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (4 odgovori) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 PEK1 in PEK2 sta ustrezno zastopana in opredeljena. PEK3 preveč spominja na 

nastopanje pred mediji, ki ga bodo dijaki le redko uporabljali. Kompetenco bi bilo 

potrebno opredeliti v smislu nastopa pred skupino in uporabe različnih načinov 

podajanja, npr. diskusija, demonstracija. 

 Tu vidim težavo v prekrivanju s poslovnim bontonom in osnovami računalništva – 

nekateri cilji se mi ne zdijo logično razporejeni na te tri sklope. 

 Da, zelo dobro zastavljeni cilji! Vsi so relevantni. 

 Da. Ta sklop vsebuje izjemno pomembna znanja. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pojasni, kakšen nastop vzdržuje pozornost in tehnike za doseganje pozornosti 

poslušalcev 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Uporablja različne tehnike za vzdrževanje pozornosti poslušalcev in vključevanje 

poslušalcev v predstavitev. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je skrčil cilj 315: pojasni in uporabi ukaze za izdelavo diaprojekcije v programu 

za izdelavo predstavitev. Pri ciljih 319 (pojasni pojem »Omrežja« in dostop do njega), 320 

(opiše pojme domena, poddomena, splet in strežnik WWW), 321 (pojasni konfiguracijo 

dostopa do interneta v učilnici), 322 (našteje nekaj slovenskih ponudnikov dostopa do 

interneta), 323 (razlikuje različne vrste dostopa do interneta in primerja lastnosti teh), 324 

(pojasni pojem elektronskega naslova), 325 (opiše pojem URL-naslova), 326 (pojasni pomen 

gumbov orodne vrstice v brskalniku), 327 (razlikuje pojme elektronske pošte, spletnega 

klepeta), 328 (našteje naslove nekaterih poštnih strežnikov) in 329 (našteje možnosti 

videokomunikacije med računalnikoma) je eden izmed evalvatorjev zapisal, da »sodi pod OR 

(osnove računalništva)«. Eden izmed evalvatorjev je popravil cilj 334: opiše uporablja 

tehnike za urjenje spomina. 
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3.3.11 Strokovni modul Tajniška opravila – Strokovno vsebinski sklop Pisarniško 

tehnično delo   

 

KOMPETENCI: 

 PTD1: Opravljanje administrativnih del od razpisa do sklenitve delovnega razmerja. 

 PTD2: Organizacijsko-tehnično pripravljanje sestankov in službenih poti. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 22 ciljev, oceno 1 je pridobilo 10 ciljev (45,5 %): 

1. Cilj 360: razloži postopek organizacijskih priprav službenega potovanja; 

2. Cilj 361: spozna pomen priprav na sestanek; 

3. Cilj 362: razloži potek sestanka; 

4. Cilj 364: spozna uredbo o upravnem poslovanju; 

5. Cilj 369: vodi evidenco o prisotnih na delu ter o odsotnostih z dela, varstva pri delu in 

uživalcih pravic invalidskega zavarovanja; 

6. Cilj 370: usposobi se, da sprejema obiskovalce, nudi potrebne informacije; 

7. Cilj 371: pripravi potrebno dokumentacijo za službeno potovanje in poskrbi za 

poslovna darila; 

8. Cilj 372: organizacijsko pripravi sestanek; 

9. Cilj 373: napiše zapisnik ter vodi evidenco o sprejetih in izvršenih sklepih; 

10. Cilj 374: upošteva določila uredbe pri delu z dokumentarnim gradivom. 

 

Tabela 14: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Pisarniško tehnično delo 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 354: opiše in pojasni vsebino ter pomen 

delovne knjižice. 
7 / 2 9 1,44 

CILJ 366: vpisuje podatke o trajanju delovne 

dobe v delovno knjižico ter pozna pomen 

vseh vpisov v delovno knjižico. 

6 / 3 9 1,67 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Cilji s področja HRM ne spadajo v poklicni profil administratorja (PTD1). PTD2 je 

ustrezno opredeljena s cilji; dodala bi še kompetenco načrtovanje dela in izrabe časa. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta navedla sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Spozna vsebino vodenja pisarne. 

 Pozna management delovnega časa. 

 Razloži področje poslovne asistence. 

 Pozna načrtovanje časa. 

 Pojasni načela pisarniškega poslovanja. 

 Pojasni načrtovanje in spremljanje nalog. 

 Organizacija sestankov in ureditev prostora sestanka. 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Izdela primer časovnega načrta dela. 

 

OPOMBE: 

Pri ciljih 353 (razloži faze postopka razpisa prostega delovnega mesta), 354 (opiše in pojasni 

vsebino ter pomen delovne knjižice), 355 (pozna obrazce za spremembe, prijavo, odjavo, med 

delovnim razmerjem), 356 (pozna obrazce za urejanje pokojninskega zavarovanja), 357 (opiše 

vsebino personalne mape), 358 (pojasni pomen zdravstvene dokumentacije) in 359 (predstavi 

kadrovsko evidenco) je eden izmed evalvatorjev zapisal, da »HRM je samostojno delo in 

kadrovski poklic ravno tako, zato te vsebine zagotovo ne spadajo v poklicni profil 

administratorja«. Eden izmed evalvatorjev je pri cilju 363 (opiše sestavne dele zapisnika) 

zapisal, da je »ta cilj že predstavljen v sklopu PDSUP«. Pri cilju 366 (vpisuje podatke o 

trajanju delovne dobe v delovno knjižico ter pozna pomen vseh vpisov v delovno knjižico) sta 

dva evalvatorja zapisala, da »je delovna knjižica elektronska« oz. da »ni več dokument«. En 

evalvator je pri cilju 367 (izpolnjuje obrazce M1, M2, M3 in M4 za ureditev zdravstvenega in 

pokojninskega zavarovanja) zapisal, da »M4 ni potrebno«.  
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3.3.12 Strokovni modul Komuniciranje – Strokovno vsebinski sklop Hitrostno 

tipkanje
8
 

 

KOMPETENCI: 

 HT1: Obvladovanje desetprstnega slepega tipkanja po nareku. 

 HT2: Samostojno sestavljanje krajših dopisov in oblikovanje daljših dokumentov. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 21 ciljev, ocene 1 ni pridobil noben cilj, 15 ciljev 

(71,4 %) je bilo, glede na izbrane kriterije, slabo ocenjenih.  

 

Tabela 15: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Hitrostno tipkanje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 379: samostojno opiše zgradbo oz. 

elemente krajšega dopisa. 
7 / 2 9 1,44 

CILJ 380: opiše moderno obliko pisma. 7 / 2 9 1,44 

CILJ 381: opiše uradno obliko dopisa.  7 / 2 9 1,44 

CILJ 382: v programu za urejanje besedil 

opiše in uporablja ukaze za urejanje besedil, 

kot so označevanje in poudarjanje besedila, 

oblikovanje pisave, slogov, odstavkov in 

tabulatorjev, oblikovanje stolpcev. 

6 / 3 9 1,67 

CILJ 383: samostojno našteje pomembnejše 

ukaze za oblikovanje daljših besedil v 

programu za urejanje besedil. 

6 / 3 9 1,67 

CILJ 384: v programu za oblikovanje besedil 

uporablja ukaze za oblikovanje daljših 

besedil, kot so delo s slogi, izdelava kazala, 

izdelava glave in noge, vstavljanje opomb. 

6 / 3 9 1,67 

CILJ 387: poudarja določene dele besedila s 

podčrtovanjem, razprtim tiskom. 
7 / 2 9 1,44 

CILJ 388: ureja razdalje med vrstami, 

poravnava besedilo. 
7 / 2 9 1,44 

CILJ 389: piše besedila v stolpcih. 7 / 2 9 1,44 

CILJ 390: vstavlja sprotne opombe in 

simbole. 
7 / 2 9 1,44 

CILJ 391: opremlja dokumente z glavo in 

nogo oz. vstavlja številke strani in datum. 
7 / 2 9 1,44 

CILJ 392: samostojno oblikuje daljša 

besedila. 
6 / 3 9 1,67 

CILJ 393: določa prelome, sloge pisave, 

odstavke in tabulatorje. 
7 / 2 9 1,44 

CILJ 394: sestavlja pisma moderne oblike in 

uradne oblike dopisa. 
7 / 2 9 1,44 

                                                 
8
 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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CILJ 395: piše besedila po nareku in 

prepisuje daljša besedila po predlogah s 

poudarkom na hitrosti in točnosti. 

7 / 2 9 1,44 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 HT1 in HT2 sta že vključeni v vsebino sklopa Strojepisje in obdelava besedil (SOB). 

Potrebno se je odločit, če bodo te vsebine vključene kot del SOB – v tem primeru 

vsebina HT ni potrebna. 

 Ali HT2 sodi sem ali bolj pod SOB? Cilji se prekrivajo z vsebinami oblikovanja 

dokumentov in se mi tu ne zdijo potrebni. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Eden izmed evalvatorjev je pri informativnih ciljih zapisal: »vsebine se podvajajo z vsebino 

Strojepisje in obdelava besedil, zato sem jih ocenila z oceno 3; sicer pa so to ključni cilji za 

profil administratorja«. En evalvator je popravil cilj 375: razloži pomen hitrostnega tipkanja v 

njegovem svojem poklicu. Pri ciljih 379 (samostojno opiše zgradbo oz. elemente krajšega 

dopisa), 380 (opiše moderno obliko pisma), 381 (opiše uradno obliko dopisa), 382 (v 

programu za urejanje besedil opiše in uporablja ukaze za urejanje besedil, kot so označevanje 

in poudarjanje besedila, oblikovanje pisave, slogov, odstavkov in tabulatorjev, oblikovanje 

stolpcev), 383 (samostojno našteje pomembnejše ukaze za oblikovanje daljših besedil v 

programu za urejanje besedil) in 384 (v programu za oblikovanje besedil uporablja ukaze za 

oblikovanje daljših besedil, kot so delo s slogi, izdelava kazala, izdelava glave in noge, 

vstavljanje opomb) je en evalvator zapisal, da »je pod SOB«. Drug evalvator pa je pri ciljih 

382 (v programu za urejanje besedil opiše in uporablja ukaze za urejanje besedil, kot so 

označevanje in poudarjanje besedila, oblikovanje pisave, slogov, odstavkov in tabulatorjev, 

oblikovanje stolpcev), 383 (samostojno našteje pomembnejše ukaze za oblikovanje daljših 

besedil v programu za urejanje besedil) in 384 (v programu za oblikovanje besedil uporablja 

ukaze za oblikovanje daljših besedil, kot so delo s slogi, izdelava kazala, izdelava glave in 
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noge, vstavljanje opomb) zapisal, da je »že v sklopu PEK. Zakaj ponovitev?«. Pri cilju 392 

(samostojno oblikuje daljša besedila) je en evalvator zapisal, da »se ponavlja«. 

 

3.3.13 Strokovni modul Trženje v sodobnem podjetju – Strokovno vsebinski 

sklop Trženje
9
 

 

KOMPETENCE: 

 T1: Predstavljanje tržnega komuniciranja s kupci.  

 T2: Zavedanje pomena zadovoljstva kupcev za trženje. 

 T3: Primerjanje in opisovanje trženjskih strategij podjetja. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 30 ciljev, oceno 1 pa je pridobil le 1 cilj: 

1. Cilj 422: sestavlja različne izdelke poslovne korespondence. 

 

Tabela 16: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Trženje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 400: načrtuje cilje tržnega 

komuniciranja. 
5 3 1 9 1,56 

CILJ 403: predvideva cilje oglaševanja. 6 2 1 9 1,44 

CILJ 414: razloži proces segmentiranja trga. 4 4 1 9 1,67 

CILJ 415: opiše načine pozicioniranja 

podjetij na trgu. 
4 4 1 9 1,67 

CILJ 416: opiše potek tržnih raziskav. 6 2 1 9 1,44 

CILJ 417: primerja vrste tržnih raziskav. 6 2 1 9 1,44 

            

V sklopu je 6 ciljev (20,0 %) slabo ocenjenih. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. Kompetenca T1 (predstavljanje 

tržnega komuniciranja s kupci) ni razumljiva.  

 Navedene kompetence niso ključne za profil administratorja. 
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 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Pri informativnih ciljih sta dva evalvatorja zapisala sledeče: »Menim, da vsebina trženja ni 

potrebna za profil administratorja« oz. »Cilji se mi zdijo zelo zahtevni – verjetno bi bilo 

potrebno poudariti osnovno raven znanja«.  

 

3.3.14 Strokovni modul Trženje v sodobnem podjetju – Strokovno vsebinski 

sklop Trženje na spletnih straneh
10

 

 

KOMPETENCA: 

 TSS1: Trženje na spletnih straneh. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 25 ciljev, ocene 1 ni pridobil noben cilj, 15 ciljev 

(60,0 %) je slabo ocenjenih. 

 

Tabela 17: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Trženje na spletnih 

straneh 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 426: opiše možnosti uporabe grafičnih 

programov v različne namene, kot je 

popestritev dokumentov in spletnih strani. 

6 1 2 9 1,56 

CILJ 427: našteje nekaj najpogostejših 

formatov grafičnih datotek in opiše njihovo 

uporabnost. 

5 3 1 9 1,56 

CILJ 428: razloži pojme velikost delovne 

površine, orodje za predelavo slik in objekt v 

grafični datoteki. 

4 4 1 9 1,67 

CILJ 429: opiše in uporabi ukaze za izdelavo 

in predelavo grafičnih datotek v grafičnem 

programu. 

5 2 2 9 1,67 

CILJ 430: našteje in uporabi učinke 

transformacij v grafičnem programu. 
4 3 2 9 1,78 

CILJ 431: razloži pojem vrstni red objektov. 4 4 1 9 1,67 

CILJ 436: pojasni in uporablja možnosti 

optičnega čitalca. 
6 1 2 9 1,56 

CILJ 437: razlikuje osnovne sestavne dele 

spletne strani. 
6 2 1 9 1,44 
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 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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CILJ 438: pojasni, kaj je to html format 

dokumentov. 
6 1 2 9 1,56 

CILJ 439: našteje še nekaj drugih formatov 

dokumentov, ki so objavljeni na svetovnem 

spletu. 

6 2 1 9 1,44 

CILJ 440: pojasni pojem hiperpovezava. 5 3 1 9 1,56 

CILJ 444: predela fotografije z uporabo 

učinkov transformacij.  
5 3 1 9 1,56 

CILJ 446: v grafičnem programu izdela 

gradnike spletne grafike, kot so prehodni 

gumbi za spletne strani, ozadja in naslovi, in 

jih shrani v ustreznem formatu za uporabo na 

spletnih straneh. 

5 2 2 9 1,67 

CILJ 449: izdela spletne strani za izbrano 

podjetje. 
3 4 2 9 1,89 

CILJ 450: na spletnih straneh trži 

izdelke/storitve podjetja. 
5 2 2 9 1,67 

            

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Navedene kompetence niso ključne za profil administratorja. 

 Potrebna je neposredna povezava ciljev in kompetenc. 

 Kompetence niso povezane s poklicnim profilom administratorja, poleg tega se 

nekateri cilji podvajajo z MO3. 

 Menim, da za administratorja ni pomembno, da zna sam izdelati spletno stran, 

predlog za izbirni predmet. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Pri informativnih ciljih je en evalvator zapisal, da je »nekaj ciljev že vključenih v MO3«.  
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3.3.15 Strokovni modul Zbiranje in obdelava podatkov – Strokovno vsebinski 

sklop Priprava statističnih in računovodskih podatkov  

 

KOMPETENCE: 

 PSRP1: Sestavljanje temeljnih knjigovodskih listin in poznavanje poslovnih knjig. 

 PSRP2: Reševanje problemov s področja sklepnega, razdelilnega in procentnega 

računa. 

 PSRP3: Računanje in razlaganje osnovnih statističnih kazalcev. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 33 ciljev, oceno 1 je pridobilo 15 ciljev (45,5 %):  

1. Cilj 454: razloži osnovna pravila za računanje razmerij in sorazmerij; 

2. Cilj 455: opiše pojma premo in obratno sorazmerje; 

3. Cilj 456: razloži metode za reševanje nalog enostavnega in sestavljenega sklepnega 

računa; 

4. Cilj 457: razlikuje različne kriterije za delitev delilne mase med upravičence; 

5. Cilj 458: razloži različne možnosti reševanja procentnega računa; 

6. Cilj 459: definira pojem statistika; 

7. Cilj 460: našteje osnovne statistične publikacije; 

8. Cilj 461: predstavi temeljne pojme v statistični analizi; 

9. Cilj 471: sestavlja temeljne knjigovodske listine; 

10. Cilj 472: računa razmerja in sorazmerja; 

11. Cilj 473: računa enostavna sorazmerja; 

12. Cilj 474: računa premo in obratno sorazmerje; 

13. Cilj 475: izbere in uporabi najustreznejšo metodo za reševanje problemov enostavnega 

in sestavljenega sklepnega računa; 

14. Cilj 476: uporablja enega ali več delilnih kriterijev in razdeli delilno maso med 

upravičence; 

15. Cilj 477: izbere in uporabi najustreznejšo metodo pri reševanju procentnega računa. 

 

V tem sklopu, glede na izbrane kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne 

kompetence, so vsi evalvatorji odgovorili pritrdilno.  
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so navedli sledeča manjkajoča znanja: 

 Pozna osnove stroškovnega računovodstva. 

 Uporablja aritmetično sredino. 

 Poznavanje osnovnih statističnih informacij (SURS). 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri ciljih 466 (loči med krajevnimi in časovnimi indeksi) in 482 (izračuna ter 

obrazloži krajevne in časovne indekse) zapisal: »pojem »krajevni indeksi« mi ni poznan«. Pri 

cilju 453 (opiše različne knjigovodske listine in poslovne knjige) je en evalvator zapisal, da 

»se ponavlja«. Eden evalvator je pri cilju 464 (razloži strukturo) zapisal, da je to 

»večpomenski cilj«. Drug evalvator je dopolnil cilj 467: definira stopnje rasti. 

 

3.3.16 Strokovni modul Zbiranje in obdelava podatkov – Strokovno vsebinski 

sklop Obdelava podatkov z računalniškimi programi  

 

KOMPETENCI: 

 OPRP1: Urejanje preglednic, risanje grafikonov in računanje s formulami v programu 

za delo s preglednicami. 

 OPRP2: Izdelovanje preprostih baz podatkov in urejanje podatkov v bazah. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 30 ciljev, oceno 1 je pridobilo 25 ciljev (83,3 %):  

1. Cilj 486: našteje vrste grafikonov in prepozna, kateri grafikon je primeren za 

ponazoritev določenih podatkov; 

2. Cilj 487: opiše postopek računanja s formulami; 

3. Cilj 488: poišče statistične formule v programu za delo s preglednicami; 

4. Cilj 489: opiše uporabnost programa pri reševanju problemov s področja sklepnega, 

razdelilnega, procentnega in obrestnega računa; 

5. Cilj 490: pojasni pojem baze podatkov; 

6. Cilj 491: našteje različne vrste baz podatkov; 

7. Cilj 492: pojasni uporabnost nekaterih javno dostopnih baz podatkov; 

8. Cilj 493: pojasni prednosti podatkov, zbranih v elektronski bazi; 

9. Cilj 494: opiše pojme tabela, polje in zapis; 
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10. Cilj 495: razlikuje možnosti za urejanje baze po raznih ključih; 

11. Cilj 496: razlikuje pomen sestavljanja poročila in izdelave formularja za vnos 

podatkov v bazo; 

12. Cilj 497: oblikuje tabele z določanjem ustrezne zvrsti podatkov v celicah, s 

poravnavami, z oblikovanjem obrob in vzorcev; 

13. Cilj 498: uporablja pogojno oblikovanje tabel; 

14. Cilj 499: nastavlja ustrezno obliko izpisa številk; 

15. Cilj 500: zaščiti vsebino posameznih celic; 

16. Cilj 503: kopira formule iz celice v celico; 

17. Cilj 504: zapisuje absolutni sklic; 

18. Cilj 505: izdela ustrezne grafikone za prikazovanje statističnih podatkov; 

19. Cilj 507: filtrira podatke; 

20. Cilj 508: nastavlja področje tiskanja in tiska; 

21. Cilj 509: sestavlja preprosto bazo podatkov; 

22. Cilj 510: ureja formular za vnašanje podatkov; 

23. Cilj 511: vnaša podatke v bazo; 

24. Cilj 512: podatke ureja po velikosti; 

25. Cilj 513: sestavlja poročila in jih izpisuje. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu, glede na izbrane kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili:  

 Da. (7 odgovorov) 

 Da, obe kompetenci sta ustrezno opredeljeni skozi cilje. 

 Da, zelo dobro. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je popravil cilj 487: opiše uporablja postopek računanja s formulami. Drug 

evalvator je zapisal, da cilj 506 (računa delež in aritmetično sredino) »spada pod PSRP«.  
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3.3.17 Strokovni modul Pravo – Strokovno vsebinski sklop Delovno pravo 

 

KOMPETENCI: 

 DP1: Urejanje in skrb za arhiv osebnih podatkov delavcev. 

 DP2: Izpolnjevanje predpisane korespondence iz delovnih razmerij. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 37 ciljev, 4 cilji so slabo ocenjeni, oceno 1 je pridobil 

le 1 cilj:  

1. Cilj 531: opiše dovoljene načine ravnanja z osebnimi podatki. 

 

Tabela 18: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Delovno pravo 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 518: pojasni pomen delovne knjižice. 7 0 2 9 1,44 

CILJ 520: pojasni osnovna pravila o 

izvajanju pripravništva. 
7 0 2 9 1,44 

CILJ 539: izpolni delovno knjižico. 6 0 3 9 1,67 

CILJ 542: izpolni sklep o imenovanju 

mentorja pripravniku. 
7 0 2 9 1,44 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Poklicne kompetence s področja delovnega prava niso ključne za poklic 

administratorja. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja: 

 Kolektivne pogodbe. 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 518 (pojasni pomen delovne knjižice) sta dva evalvatorja zapisala, da »DK več ne 

obstajajo oz. niso obvezne!« oz. »ni več obvezno«. En evalvator je pri cilju 520 (pojasni 

osnovna pravila o izvajanju pripravništva) dejal, da »ni več obvezno in se redko uporablja«. 

Pri informativnih ciljih je eden izmed evalvatorjev komentiral sledeče: »Vsebina se nekoliko 

ponavlja z modulom Temelji upravnega postopka. Predlagam primerjavo in izločiti 

podvajanja«. Eden izmed evalvatorjev je pri cilju 538 (izpolni delovno knjižico) zapisal 
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sledeče: »če še obstaja«. Pri cilju 550 (posreduje osebne podatke posameznika različnim 

uporabnikom) je en evalvator dodal sledeče: »V skladu z zakonodajo o varovanju podatkov«. 

Pri vseh formativnih ciljih je eden izmed evalvatorjev zapisal naslednje: »Vsebina se nekoliko 

ponavlja z modulom Temelji upravnega postopka. Predlagam primerjavo in izločiti 

podvajanja«. 

 

3.3.18 Strokovni modul Pravo – Strokovno vsebinski sklop Uporaba splošnega 

upravnega postopka 

 

KOMPETENCI: 

 USPP1: Pisanje vabil, sklepov, zaznamkov. 

 USPP2: Izpolnjevanje pripravljenih obrazcev s področja upravnega postopka. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 36 ciljev, oceno 1 je pridobilo 11 ciljev (30,6 %):  

1. Cilj 560: pozna roke za izdajo odločbe; 

2. Cilj 566: razume pomen varovanja osebnih podatkov; 

3. Cilj 567: razloži, kje ni dovoljeno opravljati videonadzora; 

4. Cilj 568: presodi, kateri podatki se lahko vodijo v evidenci vstopov v prostor in 

izstopov iz njega; 

5. Cilj 575: loči javno listino od zasebne listine; 

6. Cilj 573: zapiše zapisnik ustne obravnave; 

7. Cilj 578: z danimi podatki izpolni obrazec preproste odločbe; 

8. Cilj 579: izpolni obrazec sklepa – določi začetek in konec roka – izdela popravek 

odločbe; 

9. Cilj 584: na podlagi danih podatkov izpolni sklep o izvršbi; 

10. Cilj 585: napiše obvestilo o izvajanju videonadzora; 

11. Cilj 586: vodi evidenco vstopov in izstopov v prostor. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu, glede na izbrane kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 
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 Delno. Vseh ciljev ne morem uvrstiti v eno izmed poklicnih kompetenc, npr. spozna 

poravnavo med strankami, razume pomen in obveznost pričanja; so pa tudi tovrstni 

cilji pomembni za uporabo splošnega upravnega postopka. Morda bi v tem primeru 

obdržali cilje in kompetence nekoliko prilagodili. 

 Da, vendar se vsebine ponavljajo. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 569 (presodi, komu lahko posreduje osebne podatke posameznika) je en evalvator 

zapisal, ali morda gre za »formativni cilj«. Pri informativnih in formativnih ciljih je en 

evalvator navedel sledeče: »Vsebina se nekoliko ponavlja z modulom Temelji upravnega 

postopka. Predlagam primerjavo in izločiti podvajanja«.  

 

3.3.19 Strokovni modul Pravo – Strokovno vsebinski sklop Izpolnjevanje predlog 

pogodb 

 

KOMPETENCI: 

 PG1: Izpolnjevanje dokumentov, povezanih s skladiščno pogodbo, avtorsko pogodbo, 

posojilno pogodbo, pogodbo o organizaciji potovanja.  

 PG2: Prepoznavanje obveznosti udeležencev pogodb. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 27 ciljev, oceno 1 je pridobilo 18 ciljev (66,7 %):  

1. Cilj 587: definira sestavine pogodbe, ki so obvezne za veljavnost vsake pogodbe; 

2. Cilj 589: razloži pojem pogodbe o organiziranju potovanja in njene glavne sestavine; 

3. Cilj 591: opiše potrdilo o potovanju; 

4. Cilj 592: razloži obveznosti pri varovanju osebnih podatkov; 

5. Cilj 593: opredeli vsebino skladiščne pogodbe; 

6. Cilj 594: našteje sestavne dele skladiščnice; 

7. Cilj 599: z danimi podatki izpolni obrazec prodajne pogodbe; 

8. Cilj 600: razlikuje med ničnostjo in neveljavnostjo pogodbe; 

9. Cilj 602: razlikuje med splošnimi pogoji in posebnimi pogoji potovanja; 



 

 49 

10. Cilj 603: napiše obvestilo za potnike, ali je dovolj natančno, kakšno obvestilo o čem 

…; 

11. Cilj 604: izpolni potrdilo o potovanju; 

12. Cilj 605: ovrednoti podatke glede na zaupnost; 

13. Cilj 606: ugotavlja pravice in obveznosti udeležencev pogodbe o organizaciji 

potovanja; 

14. Cilj 607: izpolni obrazca pobotnice in zastavnice; 

15. Cilj 610: prepozna pogodbo o delu in jo loči od pogodbe o zaposlitvi; 

16. Cilj 611: prepozna avtorsko pogodbo; 

17. Cilj 612: izpolni obrazec avtorske pogodbe; 

18. Cilj 613: izpolni obrazce o prijavi prireditve; 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu, glede na izbrane kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da (nekateri cilji so odveč). 

 Da, v celoti. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Obrazloži pomen podjemne pogodbe. 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 603 (napiše obvestilo za potnike, ali je dovolj natančno, kakšno obvestilo o čem … ) 

je en evalvator zapisal, da »cilj ni jasen«. Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 598: obrazloži 

obvezne sestavine avtorske in podjemne pogodbe in razloži pomen avtorskih pravic; cilj 604: 

izpolni potrdilo o plačilu potovanja in izpolni vavčer; cilj 611: prepozna avtorsko in podjemno 

pogodbo in cilj 612: izpolni obrazec avtorske in podjemne pogodbe. 
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3.4 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA 

VPRAŠALNIKA 

 

I. Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da posamezniku razvija znanje in sposobnosti 

za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno 

mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (2 odgovora) 

 Program gradi zelo specifične kompetence; operativni cilji so zelo ozko zastavljeni. 

Mobilnost med poklici je s tega vidika omejena. 

 Ne, saj je izobraževalni program sestavljen iz skupine medsebojno nepovezanih 

modulov. Na tak način dijak pridobi veliko splošnih informacij, a le malo veščin oz. 

kompetenc za opravljanje dela administratorja. Poleg tega se nekatere izbirne vsebine 

ponavljajo iz obveznih vsebin, npr. upravni postopek, hitro tipkanje itd. Mobilnost in 

prilagodljivost se razvijata z učenjem veščin in učenjem iskanja ter razumevanja 

informacij. Tega pa v programu ni zastopanega. Če seštejemo približne ure razvijanja 

veščin, je tega manj kot 10 %. Mobilnost med poklici bi povečali z naslednjimi 

vsebinami: sodobna vloga in razvoj administrativnega poslovanja, spoznavanje 

organizacijskih oblik v podjetjih, spoznavanje delovanja EU, poslovno komuniciranje 

v tujem jeziku, učenje tehnik hitrega branja in iskanja informacij, učenje projektnega 

vodenja idr. 

 Da. Program Administrator je precej "zahteven" in je res namenjen hitremu 

prilagajanju (računovodstvo, pravo …). Menim pa, da bi morali v tem programu dati 

poudarek predvsem komunikaciji, organizaciji, osnovnim pisarniškim pravilom (dobro 

in profesionalno izvedena), poudariti tudi skrb za zdravje in videz, skrb za delavce 

(vse o zaposlovanju, zakon o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe), primerno 

izvajanje in uresničevanje navodil vodilnih in koordinacijo dela v okviru oddelka 

(desna roka vodilnega), samozavest, dobro pisno in ustno komuniciranje v slovenskem 

in vsaj enem tujem jeziku (obvezno angleškem). 

 Pretežno da, saj dijakom ponudi širino znanj, ki so dovolj uporabna v različnih 

okoliščinah. 
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 Da. Izobraževalni program je zasnovan tako, da posamezniku razvija znanje in 

sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu in mu omogoča 

delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti. 

 Da, program ponudi dovolj široka znanja, da je udeleženec programa pripravljen za 

delo administratorja na različnih delovnih mestih (področjih). 

 Izobraževalni program zagotavlja posamezniku pridobivanje znanja in sposobnosti za 

hitro prilagajanje delovnim procesom in posledično mobilnost med delovnimi mesti. 

 

II. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 

mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbirati 

ustrezne vsebine in metode pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi 

realni uresničljivosti, zato naj bi, kolikor je mogoče, razbremenili zdajšnje učne načrte po 

načelu: DATI UČENCEM MANJ, DA BI ODNESLI VEČ.« Ali menite, da katalogi 

znanja uresničujejo to načelo? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (3 odgovori) 

 Koristno bi bilo nedvoumno določiti povezavo kompetence – učni cilji – operativni 

cilji. Sedanja grupacija številnih ciljev za 2–3 kompetence je zelo splošna. Za vsako od 

kompetenc bi bila potrebna navezava na serijo učnih/operativnih ciljev. 

 Ne, saj vsebujejo kar nekaj vsebin, ki ne spadajo v poklicni profil administratorja. To 

so celotni izbirni modul Trženje v sodobnem podjetju ter vsebini Pisarniško tehnično 

delo in Delovno pravo (npr. v poklicnem standardu je zgolj v eni alineji na kratko 

navedena kadrovska administracija, v izobraževalnem programu pa sta temu 

namenjena 2 sklopa). Nekatere vsebine se podvajajo (Strojepisje in obdelava besedil 

ter Hitrostno tipkanje). Po drugi strani pa IP ne vključuje nekaterih ključnih vsebin, 

kot so: poslovno komuniciranje v tujem jeziku, načrtovanje časa in dela, organizacija 

projektov, sodobna poslovna asistenca, spoznavanje osnov EU, spoznavanje osnovnih 

organizacijskih oblik, razlikovanje administrativnega poslovanja v velikih in malih 

podjetjih. 

 Menim, da je ravno obratno. Učenci imajo preveč razširjen program. Poiskati je 

potrebno bistvo administratorja, ki je v sodobnem gospodarstvu pomemben poklic. 
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 Ne povsem, saj so mnogi cilji zapisani na tak način, da je težko prepoznati stopnjo 

zahtevnosti znanja. Na primer pri Trženju je cilj: načrtuje cilje tržnega 

komuniciranja; primerja trženjske strategije podjetij – oboje zahteva poglobljeno 

poznavanje trženja – verjetno bi bilo dovolj, če na tej ravni razume cilj tržnega 

komuniciranja, pozna osnovne značilnosti različnih trženjskih strategij ipd. Nekateri 

cilji so zelo široki in je vanje mogoče vključiti preveč stvari. 

 Da, katalogi znanja uresničujejo to načelo in so dobro napisani. 

 Katalogi znanja uresničujejo načelo, vendar se nekatera znanja podvajajo kot cilji in 

zato je treba katalog očistiti ponavljajočih se ciljev in znanj. 

 

III. Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje 

praktičnih spretnosti tudi teoretično osmišljeno? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Da, pri večini predmetov je temu tako, saj so skozi formativne cilje izpeljane 

operativne aktivnosti, za izvajanje katerih je podlaga teoretična osnova, ki jo dijak 

dobi skozi informativne cilje. 

 Pretežno, saj formativni cilji večinoma sledijo informativnim ciljem. 

 Da. Praktično pridobivanje znanj je teoretično osmišljeno. 

 

IV. Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 

ekonomskem področju (Ekonomski tehnik/PTI)? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (5 odgovorov) 

 Da, po eni strani vsebuje več kot 1000 ur splošnoizobraževalnih predmetov; po drugi 

strani pa se tudi strokovni moduli pokrivajo s strokovnimi moduli v programu ET/PTI, 

npr. z moduli Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja, Komercialno 

poslovanje, Upravno-administrativno poslovanje in Finančno knjigovodstvo. 

 Da, zelo dobro.  

 Da, povsem zadostno osnovo! 

 Da. Znanja dajo dobro podlago za nadaljevanje študija ne ekonomskem področju. 
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V. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 

razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z 

zmanjševanjem števila predmetov, s povezovanjem posameznih področij znanja in 

predmetov v logično in vsebinsko zaokrožene celote ter z včlenjevanjem teoretičnega 

znanja v praktično izobraževanje.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (4 odgovori) 

 Program ni integrativen, saj predstavlja skupek posameznih predmetov, ki medsebojno 

niso povezani. Modul Trženje v sodobnem podjetju popolnoma izstopa in se ne 

povezuje s poklicnim profilom. Modula Tajniška opravila in Pravo pa se v veliki meri 

povezujeta s kadrovsko dejavnostjo, ki je samostojna dejavnost. Izbirne module bi 

kazalo oblikovati glede na posamezne sektorje, kjer se pogosto pojavlja poklicni profil 

administratorja. Na ta način bi dosegli večjo integrativnost in zmanjšali 

razdrobljenost trenutnih izbirnih modulov. Primer izbirnih modulov: administrativno 

poslovanje v javni upravi, poslovna asistenca, knjigovodstvo. 

 Po mojem mnenju je še vedno veliko število predmetov. 

 Med področji, kot so zasnovana, je precej podvojevanj, nekateri cilji pa so še vedno 

razdrobljen, kot je na primer: ali je hitro tipkanje smiselno kot področje ločiti od 

strojepisja in oblikovanja dokumentov? Tudi poslovno komuniciranje in poslovni 

bonton bi lahko bolj integrirali. 

 Da, cilji v katalogih uresničujejo to načelo. 

 Da, vendar je potrebno vnesti določene popravke in znanja celega področja oblikovati 

v eno celoto (upravni postopek). 
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3.5 SKLEP 

 

Analiza ocenjenih ciljev kaže, da je skupno število najslabše ocenjenih ciljev (ocena 3) 

relativno majhno, so pa nekateri katalogi znanj, ki vsebujejo veliko število slabo ocenjenih 

ciljev. Pri takih katalog menimo, da je potreben tehten premislek glede ciljev. Izpostavili smo 

tiste kataloge, kjer je 20 % ali več slabo ocenjenih ciljev, in sicer pri strokovnih modulih:  

 Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop Gospodarske dejavnosti; 

 Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop Temelji pravne kulture; 

 Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop Pravnoorganizacijski vidiki 

poslovanja; 

 Komuniciranje – Strokovno vsebinski sklop Hitrostno tipkanje; 

 Trženje v sodobnem podjetju – Strokovno vsebinski sklop Trženje na spletnih straneh; 

 Trženje v sodobnem podjetju – Strokovno vsebinski sklop Trženje. 

 

Pri vseh modulih in vsebinskih sklopih v izobraževalnem programu Administrator so 

evalvatorji (v večini) na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno, kar pomeni, da generalno program 

razvija poklicne kompetence programa. En evalvator pa vztraja, da povezava med 

kompetencami in cilji ni kakovostna. 

 

Med manjkajočimi znanji bi izpostavili znanja evropske dimenzije, ki jim je po našem mnenju 

potrebno nameniti posebno pozornost v prihodnosti. Pozornost bo potrebno posvetiti tudi 

tistim primerom, za katere evalvatorji predlagajo, da reprodukcijsko raven znanja (razloži, 

opiše …) nadomesti raven rabe. 

 

Ugotovitve evalvatorjev opozarjajo, da so nekatere poklicne kompetence oz. učni cilji 

prezahtevni za profila administratorja. Ta ugotovitev terja posebno pozornost. V pomoč pri 

določanju zahtevnostnih ravni posameznih profilov in izobraževalnih programov nam bodo v 

bodoče lahko služili opisniki znanja, spretnosti in kompetenc v slovenskem ogrodju 

kvalifikacij. 

 

Čeprav sodbe evalvatorjev niso povsem enotne, kar seveda ne gre pričakovati, je kljub temu 

smiselno biti pozoren na izražena stališča o odvečnosti nekaterih učnih področij, zlasti pri 
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modulih, ki nimajo neposredne uporabne vrednosti za poklic administratorja. Pri presoji teh 

modulov je potrebno biti posebej previden, saj po eni strani lahko njihova (pre)zahtevnost in 

obsežnost ovirata dijake pri doseganju dobrih učnih dosežkov in pri kakovostni 

usposobljenosti za poklic, po drugi strani pa njihovo prehitro brisanje lahko zmanjšuje širino 

profila in negativno vpliva na dejanske možnosti za nadaljnje izobraževanje. Z vidika načela 

»manj je več« je torej smiselno nekatere kataloge znanj ponovno prevetriti.  Je pa spodbudna 

sodba več evalvatorjev, da so učni cilji zapisani tako, da omogočajo teoretizacijo prakse ter da 

hkrati program vsebuje takšne cilje, ki kandidata ustrezno pripravljajo tudi na nadaljnje 

izobraževanje na ekonomskem področju. 

 

Evalvatorji opozarjajo tudi na to, da nekateri učni cilji posegajo na druga strokovna področja 

(kadrovske zadeve, trženje, pravo …); na teh mestih je smiselna ponovna presoja o tem, ali 

gre zgolj za pridobivanje tistih osnovnih znanj o sorodnih strokah in poklicih, ki omogočajo 

sodelovanje administratorja z drugimi profili, ali pa gre za dejansko poseganje in nesmotrno 

širjenje programa. 

 

Zaskrbljujoče je stališče nekaterih evalvatorjev, da program ne zagotavlja zadostne mere 

integrativnosti znanja in prihaja do ponavljanj posameznih učnih ciljev (npr. cilji iz izbirnega 

modula Komuniciranje – sklop Hitrostno tipkanje se ponavljajo iz obveznega modula Temelji 

IKT – sklop Strojepisje in obdelava besedil). Gre za resno opozorilo, ki kaže na potrebo po 

prevetritvi same koncepcije strokovnih modulov. Mnenja evalvatorjev so sicer deljena, ampak 

bi kazalo kritike vzeti resno in izpeljati spremljavo izvedbe programa in analizo dosežkov 

dijakov, ki so zaključili program. 
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4 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM TRGOVEC/SPI 

4.1 CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA TRGOVEC/SPI 

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča izobraževalni program Trgovec/SPI 

dijakom, da: 

 razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za 

poklicno kariero v trgovini; 

 pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem 

področju; 

 spoznajo klasične in sodobne postopke, blago in orodja v procesu prodaje blaga;  

 znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati trgovsko blago; 

 obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in 

informacijske tehnologije; 

 pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost; 

 poznajo vse faze od nabave, skladiščenja in prodaje blaga; 

 prodajajo blago; 

 razvijajo podjetniško miselnost; 

 razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje 

skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev; 

 uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja; 

 se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja; 

 pridobivajo pozitiven odnos do poklica. 
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Tabela 19: Predmetnik izobraževalnega programa Trgovec/SPI 

Programske enote 
Obvezno/ 

izbirno 
Število ur 

Število kreditnih 

točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina  Obvezno 213 12 

Matematika  Obvezno 213 12 

Tuji jezik  Obvezno 164 9 

Umetnost  Obvezno 33 2 

Družboslovje Obvezno 132 6 

Naravoslovje Obvezno 132 6 

Športna vzgoja Obvezno 164 7 

Skupaj A  1051 54 

B – Strokovno vsebinski sklopi 

Temelji gospodarstva Obvezno 108 5 

Poslovanje trgovskega podjetja Obvezno 324 17 

Prodaja blaga Obvezno 513 29 

Upravljanje z blagovno skupino živila Izbirno 108 5 

Upravljanje z blagovno skupino tehnika Izbirno 108 5 

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih 

izdelkov 

Izbirno 108 5 

Skupaj B   1053 56 

C – Praktično izobraževanje v šoli 

Praktični pouk   675 27 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Praktično usposabljanje z delom  912 36 

D – Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti   160 6 

E – Odprti kurikul  

Odprti kurikul  602 25 

 

Skupaj pouka (A+B+E)  2706 135 

Praktično izobraževanje v delovnem procesu  1587 63 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  2866 142 

Skupaj (A+B+Č+D+E)  3778 178 

Poklicna matura (storitev in zagovor)   2 

Skupaj kreditnih točk   180 

 

Število tednov izobraževanja v šoli  82  

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  24  

Število tednov interesnih dejavnosti  5  

Skupno število tednov izobraževanja  111  

 

Pojasnila k predmetniku: 

 Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v 

strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi 

šola v izvedbenem kurikulu. 

 Izbirni strokovni moduli: Šola oz. dijak izbere enega izmed modulov M4–M6 

(Upravljanje z blagovno skupino živila, Upravljanje z blagovno skupino tehnika, 

Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih izdelkov). 

 Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s 

praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov. 
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4.2 OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V 

KATALOGIH ZNANJ 

 

Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti izobraževalnih ciljev 

strokovnega dela izobraževalnega programa Trgovec/SPI. Program vsebuje 295 

izobraževalnih ciljev (seštevek vseh ciljev strokovnih modulov), njihovo pomembnost je 

ocenjevalo deset evalvatorjev. Iz spodnje tabele je razvidno, da je bilo malo več kot 90 % 

vseh ciljev od najmanj enega evalvatorja ocenjenih kot ciljev, ki pokrivajo temeljna znanja 

profila. 6,1 % ciljev so evalvatorji ocenili kot takšnih, ki bi jih lahko izpustili in 3,3 % kot 

odvečnih ciljev. Povprečna ocena vseh ciljev programa je M = 1,126. 

 

Tabela 20: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Trgovec/SPI 

OCENA CILJEV 
Skupaj vsi evalvatorji 

f f% 

Cilji, označeni z oceno 1
11

 2674 90,6 

Cilji, označeni z oceno 2
12

 180 6,1 

Cilji, označeni z oceno 3
13

 96 3,3 

Skupaj 2950 100,0 

Aritmetična sredina (M) 1,126 

 

Pogledali smo tudi, če se ocene evalvatorjev (glede na področje) med seboj razlikujejo. Iz 

naslednjih treh tabel lahko razberemo, da so ciljem oceno 1 največkrat pripisali evalvatorji s 

področja šolstva, v najmanjši meri pa evalvatorji s področja dela.  

 

Tabela 21: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 

1 

Evalvator 

2 

Evalvator 

3 

Evalvator 

4 
Skupaj 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 254 86,1 260 88,1 252 85,4 291 98,6 1057 89,6 

Cilji, označeni z oceno 2 33 11,2 28 9,5 43 14,6 4 1,4 108 9,1 

Cilji, označeni z oceno 3 8 2,7 7 2,4 / / / / 15 1,3 

Skupaj 295 100 295 100 295 100 295 100 1180 100 

M 1,166 1,142 1,146 1,014 1,117 

 

                                                 
11

 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji). 
12

 Ocena 2 pomeni: cilj sicer ni odveč, bi ga pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili. 
13

 Ocena 3 pomeni: cilj ni potreben. 
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Tabela 22: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 5 Evalvator 6 Evalvator 7 Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 269 91,2 290 98,3 293 99,3 852 96,3 

Cilji, označeni z oceno 2 10 3,4 5 1,7 2 0,7 17 1,9 

Cilji, označeni z oceno 3 16 5,4 / / / / 16 1,8 

Skupaj 295 100 295 100 295 100 885 100 

M 1,142 1,017 1,007 1,055 

 

Tabela 23: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 8 Evalvator 9 Evalvator 10 Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 226 76,6 248 84,1 291 98,6 765 86,5 

Cilji, označeni z oceno 2 39 13,2 12 4,1 4 1,4 55 6,2 

Cilji, označeni z oceno 3 30 10,2 35 11,8 / / 65 7,3 

Skupaj 295 100 295 100 295 100 885 100 

M 1,336 1,278 1,014 1,209 

 

 

4.3 NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI 

CILJI POSAMEZNIH STROKOVNO VSEBINSKIH SKLOPOV 

 

Deset evalvatorjev je torej ocenjevalo pomembnost 295 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje 

strokovnega dela izobraževalnega programa Trgovec. Vsi so oceno 1 pripisali 167 ciljem, kar 

predstavlja 56,6 % ciljev. 

V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovno vsebinskih 

sklopih: ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno oceno 1 (M = 1,00) in kateri cilji 

so bili ocenjeni najslabše. Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija: 

 KRITERIJ 1: Aritmetična sredina ocen evalvatorjev je enaka ali višja od M = 1,50 ali 

 KRITERIJ 2: Dva ali več evalvatorjev je cilj ocenilo z oceno 3 (cilj ni potreben). 

 

Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovno vsebinskem sklopu dopisati še manjkajoča 

znanja oziroma morebitne opombe, katere so navedene na koncu vsakega podpoglavja. 
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4.3.1 Strokovni modul Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop 

Gospodarske dejavnosti
14

 

 

KOMPETENCI: 

 GD1: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti. 

 GD2: Razumevanje sektorske preobrazbe gospodarstva. 

 

V prvem strokovno vsebinskem sklopu je 25 ciljev, oceno 1 je pridobilo 5 ciljev (20,0 %): 

1. Cilj 1: pojasni vpliv potreb na raznovrstnost gospodarskih dejavnosti; 

2. Cilj 7: predstavi dejavnost in vrste trgovine; 

3. Cilj 14: ponazori gospodarsko dejavnost z ekonomskim krožnim tokom; 

4. Cilj 17: oceni vlogo terciarnega sektorja v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji; 

5. Cilj 20: analizira vlogo trgovine. 

 

Tabela 24: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Gospodarske dejavnosti  

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 9: opredeli vlogo špediterja. 6 2 2 10 1,60 

CILJ 12: opredeli področja dejavnosti v 

turizmu in vrste turizma. 
6 3 1 10 1,50 

CILJ 22: primerja prevozne pogodbe in 

listine v različnih vrstah prometa in ugotavlja 

položaj posameznih udeležencev v prometu. 

7 1 2 10 1,50 

CILJ 24: ugotavlja pravice in obveznosti 

udeležencev zavarovalne pogodbe. 
7 1 2 10 1,50 

CILJ 25: preuči primerjalne prednosti 

slovenskega turizma. 
4 3 2 10 1,78 

 

V tem sklopu je 5 ciljev oz. 20,0 % (od skupaj 25) slabo ocenjenih. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 GD1 in GD2 nista v naboru poklicnih kompetenc za Trgovca. Ni jasno, kateri cilji se 

nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev/definiranje povezave bi pomagala 

pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

                                                 
14

 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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 Operativni cilji tega vsebinskega sklopa prispevajo k splošni razgledanosti dijakov in 

gradijo osnovo na področju razumevanja gospodarstva. Cilji razvijajo naslednje 

kompetence: 2, 5, 15. 

 Razumevanje sektorske preobrazbe gospodarstva je v ciljih podvrednoteno: sodobna 

družba je postindustrijska, izpostaviti je treba storitveno naravo gospodarstva in 

globalizacijo; hkrati tudi glavne inovacijske preboje, ki opredeljujejo sodobno 

gospodarstvo in družbo. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so podali naslednja manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Opiše dejavnosti v terciarnem (storitvenem) sektorju. 

 Pozna SKD klasifikacijo.  

 Pozna sodobne trende v trgovinski panogi. 

 Opiše gospodarske dejavnosti v terciarnem in kvartarnem sektorju, ovrednoti vlogo 

trgovine v gospodarstvu, seznani se z organizacijami za opravljanje trgovskih storitev 

(špedicija, organizacije za kontrolo kakovosti blaga, sejmišča, blagovne borze ipd.). 

 Opredeli pogoje za razvoj turizma. 

 Opredeli zavarovalno polico, zavarovalno pogodbo, zavarovalnega posrednika, 

provizijo in vinkulacijo. 

En evalvator je podal naslednje manjkajoče znanje pri formativnih ciljih: 

 Prepoznava vlogo trgovskih formatov v razvoju trgovine. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 9 (opredeli vlogo špediterja) dopisal: »Logistika?« Dva evalvatorja 

sta pri cilju 25 (preuči primerjalne prednosti slovenskega turizma) vprašala: »V primerjavi s 

čim?« En evalvator je dopolnil informativni cilj 10: analizira vlogo bank v prometu blaga in 

drugih finančnih storitev. 
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4.3.2 Strokovni modul Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop Temelji 

pravne kulture
15

 

 

KOMPETENCE: 

 PRAK1: Razumevanje potrebe po pravno organiziranih družbenih odnosih. 

 PRAK2: Ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države. 

 PRAK3: Zagotavljanje uresničevanja načela ustavnosti in zakonitosti. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 27 ciljev, oceno 1 je pridobilo 7 ciljev (25,9 %): 

1. Cilj 26: opredeli pojem prava; 

2. Cilj 27: pojasni odnos med državo in pravom; 

3. Cilj 28: loči pravo od drugih družbenih pravil; 

4. Cilj 29: opiše temeljne pravne vrednote; 

5. Cilj 32: opredeli pravni akt in njegove sestavine; 

6. Cilj 41: ravna v skladu s pravom in moralnimi načeli; 

7. Cilj 46: poišče pravne vire v uradnem listu, na internetu in v knjižni obliki. 

 

Tabela 25: Najslabše ocenjeni cilji v strokovnem vsebinskem sklopu Temelji pravne kulture 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 34: našteje pravne panoge sodobnega 

pravnega sistema. 
6 3 1 10 1,50 

CILJ 35: pojasni preambulo in temeljna 

izhodišča slovenske ustave. 
6 3 1 10 1,50 

CILJ 37: našteje mednarodne dokumente o 

človekovih pravicah. 
5 3 2 10 1,70 

CILJ 39: pozna in loči med nalogami in 

pristojnostmi lokalne skupnosti in državne 

uprave. 

6 3 1 10 1,50 

CILJ 40: primerja pristojnosti ustavnega 

sodišča s pristojnostmi varuha človekovih 

pravic. 

6 2 2 10 1,60 

CILJ 48: poišče mednarodne pravne vire o 

človekovih pravicah. 
5 3 2 10 1,70 

CILJ 49: izdela kodeks pravic in dolžnosti. 5 2 3 10 1,80 

CILJ 51: analizira vlogo državnih organov 

pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti. 
6 2 2 10 1,60 

CILJ 52: sprejema odločitev, kdaj lahko 

začne postopek pred ustavnim sodiščem in v 

katerih primerih lahko poišče pravno pomoč 

pri varuhu človekovih pravic. 

6 3 1 10 1,50 

                                                 
15

 Glede na kriterij (20 % slabo ocenjenih ciljev) je katalog potrebno pri revidaciji poklicnih standardov in 

posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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V tem sklopu je 9 ciljev oz. 33,3 % (od skupaj 27) slabo ocenjenih. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Operativni cilji tukaj so zelo široki in presegajo nivo razumevanja dijaka v poklicnem 

izobraževanju. Dodati bi bilo potrebno cilje, ki bi se povezovali z gospodarskim 

pravom in na ta način dosegli boljšo povezanost s poklicnimi kompetencami. 

 Ali je PRAK3 smiselna takšna, kot je zapisana? 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so podali naslednja manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna cilje prava. 

 Opiše vlogo prava v gospodarstvu in gospodarskih družbah. 

 Pozna pojem etike in morale s poudarkom na poslovni etiki in morali (alt. pozna 

odnos med etiko in moralo ter pravnim sistemom), pozna temelje pravne ureditve 

Evropske unije. 

 Pozna pomen Evropskega sodišča za človekove pravice. (dva evalvatorja) 

Manjkajoče znanja pri formativnih ciljih je podal en evalvator: 

 Našteje primere pravnih aktov, ki se najpogosteje pojavljajo pri gospodarskem pravu. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih komentirala: »Potrebno je vzpostaviti primarno 

razmerje med cilji, povezanimi z osnovnim spoznavanjem pravne kulture, in cilji, povezanimi 

z gospodarskim pravom, pri čemer naj bi slednji prevladovali.« »Vprašanja etike in morale v 

naši družbi porajajo danes številne premisleke, zato bi jih morali umestiti v obravnavo.« 

Pri formativnih ciljih je bilo 5 komentarjev. Splošen komentar evalvatorja: »Poudarek bi 

moral biti na gospodarskem in delovnem pravu.« Pri cilju 45 (uporablja pravne akte za 

iskanje rešitev določenega pravnega problema) je evalvator komentiral: »Zahtevno.« Pri cilju 

49 sta dva evalvatorja podala enak popravek: izdela pozna kodeks pravic in dolžnosti. Tretji 

evalvator pa je predlagal: izdela kodeks se seznani s primeri kodeksov pravic in dolžnosti. 
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4.3.3 Strokovni modul Temelji gospodarstva – Strokovno vsebinski sklop 

Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja
16

 

 

KOMPETENCE: 

 POVP1: Razumevanje pravnih temeljev poslovanja gospodarskih družb. 

 POVP2: Razvijanje racionalnosti in delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve in 

prenehanja gospodarskih družb. 

 POVP3: Ravnanje skladno z načelom avtonomije volje pravnih subjektov v 

civilnopravnih razmerjih in z načeli obligacijskega prava. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 30 ciljev, od tega so oceno 1 pridobili 4 cilji (13,3 %): 

1. Cilj 53: opiše in med seboj primerja pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb; 

2. Cilj 57: opiše sestavine delovnega razmerja; 

3. Cilj 66: prepozna oblike posameznih gospodarskih družb in samostojnega podjetnika; 

4. Cilj 71: se zaveda pomena doslednega spoštovanja pravnih predpisov za varstvo 

pravic delavcev. 

 

Tabela 26: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Pravnoorganizacijski 

vidiki poslovanja 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 59: spozna vsebino javnih knjig. 6 3 1 10 1,50 

CILJ 63: našteje načine prenehanja 

obveznosti, razloži izpolnitev in zastaranje. 
6 3 1 10 1,50 

CILJ 67: izvede dejavnosti za vpis v sodni 

register. 
5 3 2 10 1,70 

CILJ 69: presodi ustreznost 

pravnoorganizacijske oblike posamezne 

družbe. 

6 3 1 10 1,50 

CILJ 75: oceni pomen soglasne izjave volje 

strank za nastanek obligacijskega razmerja. 
6 2 2 10 1,60 

CILJ 79: presodi, kdaj se uporabljajo 

določila obligacijskega zakonika in kdaj 

velja dogovor med strankama glede 

izpolnitve obveznosti. 

5 3 2 10 1,70 

 

V tem sklopu je 6 ciljev (20,0 %) slabo ocenjenih. 

 

                                                 
16

 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Pretežno da. 

 Poklicnih kompetenc POVP1–3 ni v naboru kompetenc za Trgovca. Ni jasno, kateri 

cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. definiranje povezave bi 

pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Da. Razvijajo kompetenci 2 in 5. Potrebno je postaviti še nekaj ciljev, ki bodo razvijali 

kompetenco 7 (IKT), cilje v zvezi z iskanjem ustreznih pravnih virov. Predlagam, da se 

preuči, če bi se trgovinska zakonodaja vključila v ta sklop namesto v sklop Poslovanje 

trgovskega podjetja. 

 Da. Vendar bi bilo potrebno vse cilje, katere sem ocenila z oceno 3, obravnavati v ET 

PTI, in sicer v sklopu Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so pri informativnih ciljih podali naslednja manjkajoča znanja: 

 Opredeli vlogo kolektivnih pogodb, našteje primere panožnih kolektivnih pogodb. 

Pozna razliko med panožno in podjetniško kolektivno pogodbo. Našteje vire, kje lahko 

najde primere pogodb.  

 Presodi, kdaj je potrebno poiskati pravno pomoč. 

 Našteje vrste pravne pomoči. 

 Našteje primere javnih knjig in namene uporabe. 

 Zna zaščititi intelektualno lastnino poslovnega subjekta. 

 Sprejema odločitev, kdaj in kako začne postopek pred sodiščem v primeru poslovnih 

sporov. 

 Pozna termine: zaposlitev za polni, polovični in skrajšani delovni čas, redna 

zaposlitev za določen, nedoločen čas, konkurenčna prepoved, konkurenčna klavzula. 

(2 odgovora) 

Pri formativnih ciljih sta manjkajoča znanja podala dva evalvatorja: 

 Pozna določila zakona o delovnih razmerjih glede delovnega časa in kako se to 

odraža v trgovinski dejavnosti. 

 Prepozna primere kršitve določb delovnega časa. 

 Oblikuje pogodbo o zaposlitvi. 
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OPOMBE: 

En evalvator je preoblikoval informativni cilj 54: spozna sestavine in načela firmskega 

statusnega prava ter sodni register. Drug evalvator pa bi informativni cilj 55 (opiše postopek 

ustanovitve in prenehanje gospodarskih družb) raje spremenil v: »Opiše oz. našteje vire, kjer 

lahko najde informacije o postopkih ustanovitve in prenehanja.« Tretji evalvator je 

preoblikoval formativni cilj 72: poišče in analizira opiše primere civilnopravnih razmerij v 

vsakdanjem življenju. 

 

4.3.4 Strokovni modul Poslovanje trgovskega podjetja – Strokovno vsebinski 

sklop Poslovno računstvo 

 

KOMPETENCI: 

 PR1: Reševanje problemov s področja sklepnega, razdelilnega in procentnega računa. 

 PR2: Izbiranje in uporabljanje najustreznejše metode za reševanje konkretnega 

računskega problema. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 8 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo 7 ciljev (87,5 %): 

1. Cilj 83: opiše metode za reševanje nalog enostavnega in sestavljenega sklepnega 

računa; 

2. Cilj 85: razlikuje med različnimi možnimi »ključi« za delitev delilne mase med 

upravičence; 

3. Cilj 86: opiše različne možnosti reševanja problemov procentnega računa; 

4. Cilj 87: rešuje enostavne in sestavljene sklepne račune; 

5. Cilj 88: upošteva enega ali več delitvenih kriterijev in delilno maso razdeli med 

upravičence; 

6. Cilj 89: izračuna neznano postavko glede na znane postavke procentnega računa; 

7. Cilj 90: sestavi trgovinsko kalkulacijo z izračuni nabavne in prodajne cene. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 
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 Poklicnih kompetenc PR1 in PR2 ni v naboru kompetenc za Trgovca. Ni jasno, kateri 

cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. definiranje povezave bi 

pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Uresničuje kompetenci 10 in 11.  

 Ne, razen, če se upošteva, kaj je dopolnjeno. 

 Ne. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so pri informativnih ciljih podali naslednja manjkajoča znanja: 

 Razlikuje med fiksnimi in variabilnimi stroški. 

 Odstotni deleži. 

 Pozna davčni stopnji, pomen marže, nabavne cene. 

 Razlikuje med rabatom in vrstami rabatov ter skontom. 

 Pozna vsebino tečajne liste. 

 Pozna davčni stopnji, maržo, nabavno ceno, različne vrste rabatov in skonto. 

 

Pri formativnih ciljih sta manjkajoča znanja podala dva evalvatorja: 

 Navede primere uporabe sklepnega, razdelilnega in procentnega računa v trgovinski 

dejavnosti. 

 Zna izračunati točko preloma. 

 Izračuna prodajno ceno z DDV. (2 odgovora) 

 Izračuna rabate in skonte. (2 odgovora) 

 

OPOMBE: 

En evalvator je vsebinski sklop komentiral: »V primerjavi z ostalimi je ta vsebinski sklop zelo 

skromen.« Drugi pa pravi: »Menim, da bi točka preloma predstavljala pomembno jedrno 

sestavino ekonomike poslovanja trgovskega podjetja.« 
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4.3.5 Strokovni modul Poslovanje trgovskega podjetja – Strokovno vsebinski 

sklop Poslovanje trgovskega podjetja 

 

KOMPETENCE: 

 PTP1: Obvladovanje organizacije in poslovanja trgovskega podjetja. 

 PTP2: Nabavljanje, skladiščenje in prodaja blaga. 

 PTP3: Uporaba instrumentov trženjskega spleta. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 50 ciljev, od tega je oceno 1 prejelo 20 ciljev (40,0 %): 

1. Cilj 91: spozna organizacijo in poslovanje trg. podjetja na drobno in na debelo; 

2. Cilj 99: pozna pomen in ugotavljanje uspešnosti poslovanja; 

3. Cilj 100: pojasni nabavna opravila; 

4. Cilj 102: spozna postopek skladiščenja blaga; 

5. Cilj 103: pojasni naloge in pomen prodaje; 

6. Cilj 104: spozna organizacijske oblike prodaje; 

7. Cilj 106: opiše sestavine tržnega spleta; 

8. Cilj 107: razloži politiko oblikovanja prodajnega asortimenta; 

9. Cilj 108: pozna načine oblikovanja cen in analizira postopek kalkulacije cene; 

10. Cilj 110: razlikuje različne oblike in metode tržnega komuniciranja; 

11. Cilj 112: opredeli področja poslovanja trgovske družbe; 

12. Cilj 113: izbere primerne načine prodaje za prodajalno; 

13. Cilj 115: izračuna in analizira posamezne kazalce učinkovitosti poslovanja; 

14. Cilj 117: opredeli in primerja med seboj možne organizacijske oblike prodajaln; 

15. Cilj 118: določi primerno organizacijsko obliko trgovske družbe na debelo po 

določenem kriteriju; 

16. Cilj 119: ugotovi naloge posameznih oddelkov trgovske družbe; 

17. Cilj 128: sestavi trgovinsko kalkulacijo z izračuni nabavne in prodajne cene; 

18. Cilj 129: izvede nabavni postopek; 

19. Cilj 133: vodi prodajne evidence; 

20. Cilj 134: izdela dokumentacijo pri prodaji. 
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Tabela 27: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Poslovanje trgovskega 

podjetja 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 125: knjiži temeljne knjigovodske 

listine. 
6 3 1 10 1,50 

CILJ 126: izdela bilanco stanja in izkaz 

uspeha. 
6 1 3 10 1,70 

CILJ 127: analizira povezanost bilance stanja 

s konti. 
6 2 2 10 1,60 

CILJ 137: izdela logotip podjetja. 3 4 3 10 2,00 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Ta vsebinski sklop je konglomerat različnih vsebin. Morda bi kazalo nekatere vsebine 

uvrstiti v druge sklope, da ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja (npr. 

komuniciranje, zakonodaja …). Veliko teh vsebin je vključenih tudi v sklop Prodajni 

proces. So pa vse vsebine izjemno pomembne, skoraj za vse poklicne kompetence. 

 To je prava zmes raznolikih disciplin in si ne znam predstavljati, kako se to udejanja v 

praksi: poslovno komuniciranje, računovodstvo, trgovinsko poslovanje in trženje, 

merchandising. Trgovinska zakonodaja naj gre v predmet s pravnimi sestavinami. 

Izkaz uspeha naj gre v poslovno računstvo. Moti me tudi nametanost posameznih 

ciljev, ki niso združeni v logične in zaporedne sklope. V tem delu bi se moral dijak 

seznaniti s pojmom "merchandising" ali z njegovim slovenskim prevodom. Menim, da 

cilji niti ne razvijajo navedenih kompetenc; s predlogi sem poskušal izčistiti cilje tako, 

da se uskladijo s poklicnimi kompetencami. 

 Celoten vsebinski sklop je smiselno naravnan. Prav tako so cilji smiselni in relevantni. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so pri informativnih ciljih podali naslednja manjkajoča znanja: 

 Pozna category management (upravljanje z blagovnimi skupinami). 

 Pojasni pojem merchandising in loči med micro- in makromerchandisingom. 

 Loči med nabavo in naročanjem. 

 Pozna trende v sodobni trgovini. 
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 Spozna metode določanje višine zaloge trgovskega blaga skozi količinski in finančni 

pristop. 

 Organizacija dela v prodajalni. 

 Pospeševanje prodaje. 

En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

 Organizacija dela. 

 

OPOMBE: 

Nekateri cilji v sklopu se nanašajo na komunikacijo, zato je eden izmed evalvatorjev opomnil: 

»Komunikacija bi morala biti samostojno področje.« En evalvator je dopolnil informativni 

cilj 94: obvlada osnove ustnega in pisnega sporazumevanja s sodelavci in poslovnimi partnerji 

ter uporabniki izdelkov oz. storitev. Dva evalvatorja pa informativni cilj 102: spozna postopek 

skladiščenja blaga in vrste skladišč. En evalvator bi spremenil formativni cilj 126: izdela 

pozna bilanco stanja in izkaz uspeha. 

Eden izmed evalvatorjev meni, da so cilji 105 (pozna prodajni postopek), 130 (količinsko in 

kakovostno prevzame blago), 131 (vodi skladiščno evidenco), 132 (sestavi skladiščno 

dokumentacijo), 138 (izbere ustrezne oblike in metode tržnih akcij), 139 (izdela trženjski 

oglas) in 140 (izdela in izpelje akcijo pospeševanja prodaje) zajeti že v sklopu Prodaja blaga. 

En evalvator je mnenja, da sta cilja 126 (izdela bilanco stanja in izkaz uspeha) in 127 

(analizira povezanost bilance stanja s konti) prezahtevna. 

Eden izmed evalvatorjev meni, da bi bilo bolje cilje 120 (načrtuje komunikacijski proces), 

121 (načrtuje pripravo na komuniciranje), 122 (izbere ustrezen načina poslovnega 

komuniciranja), 123 (analizira kakovost komuniciranja posameznika ali skupine) in 135 

(analizira trženjsko okolje z anketami, intervjuji, opazovanjem) prestaviti v drug sklop. 

Nazadnje je en evalvator pri formativnem cilju 124 (sestavi osnovne korespondenčne izdelke 

nabave in prodaje) podal sledečo opombo: »Tega ne razumem.« Pri cilju 136 (izdela analizo 

trga po različnih kriterijih) pa: »O raziskavi trga v tem sklopu ni govora!« 
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4.3.6 Strokovni modul Poslovanje trgovskega podjetja – Strokovno vsebinski 

sklop Informacijsko-komunikacijska tehnologija
17

 

 

KOMPETENCI: 

 IKT1: Poznavanje sodobnih programskih orodij. 

 IKT2: Urejanje besedila. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 20 ciljev, izmed katerih sta oceno 1 prejela 2 cilja 

(10,0 %): 

1. Cilj 149: pozna programe za delo v trgovini; 

2. Cilj 159: izdela in oblikuje grafikon iz danih podatkov. 

 

Tabela 28: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Informacijsko-

komunikacijska tehnologija 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 141: razlikuje glavne dele osebnega 

računalnika. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 142: pozna delovanje posameznih 

delov računalniške opreme. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 146: se nauči desetprstnega slepega 

tipkanja. 
5 2 3 10 1,80 

CILJ 151: našteje in opiše dele računalnika 

in pozna njihovo delovanje. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 154: pošlje elektronsko sporočilo. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 155: pretipka besedilo po desetprstni 

slepi metodi. 
5 2 3 10 1,80 

CILJ 157: uporablja standardne funkcije 

urejevalnika. 
8 0 2 10 1,40 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Kompetence 1, 2, 3, 6, in 7. V ta modul so v veliki meri vključene vsebine, ki jih dijaki 

že obvladajo. Predlagam, da se te nadomesti z IKT vsebinami, ki so značilne za 

trgovino in se na ta način naveže na poslovno informatiko. Primeri ciljev: našteje 

                                                 
17

 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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specializirane programe za informacijsko podporo v trgovskem podjetju in navede 

možnosti uporabe; pozna razliko v uporabi IKT med velikimi in malimi podjetji. 

 Moti me sam naslov vsebinskega sklopa: IKT – ta se spogleduje z delovanjem 

računalnika (zlobni jeziki bi rekli, da do luknjanih kartic še niti ni tako daleč) in tako 

bazičnimi programskimi orodji, da je verjetno v posmeh "digitalni" generaciji, ki 

deska po spletu, je več na socialnih omrežjih kot doma, snema video in mp3 datoteke 

in ima v žepu najnovejši telefon s touch screenom ali dlančnik ter se gre mobilno 

računalništvo. Takšen vsebinski sklop se ne more ukvarjati z opismenjevanjem. Če so 

primanjkljaji pri posameznikih opazni, potem je treba uporabiti dodatne izbirne 

vsebine, da dosežejo povprečje. Tista z desetprstnim tipkanjem je pa sploh odrezana. 

Enako je primerna za dodatne vsebine. Menim, da so poklicne kompetence zastarele, 

vsaj tista okoli urejanja besedila. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih podala naslednja manjkajoča znanja: 

 Obvlada poslovno korespondenco na internetu, uporablja naprednejše funkcije paketa 

poslovnih programov (npr. Microsoft Office), obvlada osnove programov CRM 

(ravnanje z odnosi s kupci), obvlada osnove raziskovanja trga prek spleta in baz 

podatkov. 

 E-prodaja. 

 Telefonska prodaja. 

 

OPOMBE: 

Opombe je podal en evalvator, in sicer: »Ali je potrebno danes to poučevati? Običajno dijaki 

že imajo tovrstno predznanje.« Pri cilju 150 (spozna pomen predstavitev) je dodal: »Kaj je 

točno mišljeno pod tem ciljem?« Podobno tudi pri cilju 160 (izdela predstavitev): »Kakšno? 

PowerPoint?« 
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4.3.7 Strokovni modul Prodaja blaga – Strokovno vsebinski sklop Poznavanje 

blaga 

 

KOMPETENCE: 

 POB1: Razvrščanje blagovnih skupin in poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na 

uporabno vrednost blaga. 

 POB2: Razlikovanje med različnimi vrstami blaga in poznavanje njihovih lastnosti, 

prednosti in koristi. 

 POB3: Razumevanje pomena klasifikacije blaga in ciljev standardizacije. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 12 ciljev, izmed katerih je oceno 1 prejelo 9 ciljev 

(75,0 %): 

1. Cilj 161: razvrsti blagovne skupine po različnih kriterijih; 

2. Cilj 162: razčleni in opiše dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost blaga; 

3. Cilj 163: opiše različne vrste blaga po blagovnih skupinah; 

4. Cilj 166: našteje in opiše vrste standardov; 

5. Cilj 167: konkretno blago uvrsti v ustrezno blagovno skupino; 

6. Cilj 168: razbere deklaracijo, tehnična navodila, znak kakovosti, zaščitni znak; 

7. Cilj 170: pojasni certifikat o ustreznosti blaga; 

8. Cilj 171: predstavi lastnosti, prednosti in slabosti izdelkov s podobno namembnostjo 

različnih izdelovalcev; 

9. Cilj 172: primerja standarde med seboj. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Da. Dodala bi še kompetenco v zvezi z blagovnimi znamkami in njihovo vlogo, npr. 

razumevanje vloge blagovnih znamk pri prodaji. 

 Trenutne kompetence so zajete, predlagal pa bi še, da se razmisli o vključitvi 

kompetence na temo Upravljanje z blagovnimi skupinami.  
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih podala naslednja manjkajoča znanja: 

 Spozna pojem blagovna znamka in pojasni pomen blagovnih znamk ter njihovo vlogo 

pri prodaji. 

 Opiše CE znak, razčleni sestavine označevanja artiklov. 

 Opredeli zasnovo upravljanja blagovnih skupin. 

En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

 Zna izdelati oznako artikla (labelling). 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 164: določi prednosti in koristi posameznega blaga z vidika 

kupca. Eden izmed evalvatorjev je za cilj 169 (izpolni garancijski list) dejal, da je »že zajeto 

pri PRO2«. 

 

4.3.8 Strokovni modul Prodaja blaga – Strokovno vsebinski sklop Prodajni 

proces 

 

KOMPETENCE: 

 PRP1: Obvladovanje postopkov prevzema blaga in ustreznega skladiščenja. 

 PRP2: Poznavanje načinov priprave blaga za prodajo. 

 PRP3: Obvladovanje postopkov informiranja in svetovanja kupcem, prodaje blaga in 

blagajniškega poslovanja. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 21 ciljev, izmed katerih je oceno 1 prejelo 20 ciljev 

(95,2 %): 

1. Cilj 173: opiše prevzem blaga v prodajalni; 

2. Cilj 174: pozna različne vrste skladišč in skladiščenja blaga; 

3. Cilj 175: našteje in opiše različne vrste dokumentacije pri prevzemu blaga; 

4. Cilj 176: opiše postopek priprave blaga za prodajo; 

5. Cilj 177: razloži pomen informiranja kupcev in svetovanja kupcem; 

6. Cilj 178: spozna različne tehnike prodaje blaga in trgovinskih storitev; 

7. Cilj 179: razloži prodajo blaga pod posebnimi pogoji; 

8. Cilj 180: razloži pomen pospeševanja prodaje in pozicioniranja izdelkov v prodajalni; 
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9. Cilj 181: opiše proces blagajniškega poslovanja; 

10. Cilj 182: prevzame blago v prodajalni; 

11. Cilj 183: razpakira, zlaga, sortira, razvršča in kompletira blago v skladiščih; 

12. Cilj 184: izpolni dokumentacijo pri prevzemu blaga (dobavnica, prevzemnica, 

skladiščnica, reklamacijski list ...); 

13. Cilj 185: označi blago s cenami in skrbi, da je blago opremljeno z ustrezno 

dokumentacijo (deklaracija, garancijski list, tehnična navodila za uporabo, certifikat o 

ustreznosti blaga ...); 

14. Cilj 186: pregleda blago, ga dopolni in neustreznega izloči; 

15. Cilj 187: pozicionira blago po standardih merchandisinga; 

16. Cilj 188: informira kupce o dobavnih, plačilnih, servisnih in drugih pogojih; 

17. Cilj 189: svetuje kupcem v zvezi z izvorom blaga, njegovimi lastnostmi, kakovostjo in 

namenom in načinom njegove uporabe; 

18. Cilj 191: prodaja blago kupcem; 

19. Cilj 192: pospešuje prodajo; 

20. Cilj 193: zaračunava blago, izpolni blagajniško dokumentacijo in odda gotovino in 

negotovinska plačilna sredstva. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Delno. Predlagam združitev PRP1 in PRP2 v eno kompetenco in dodati eno, ki bi se 

navezovala na merchandising. 

 Da, z malo posodobitve. 

 Da, vsi cilji so relevantni.   

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih podala naslednja manjkajoča znanja: 

 Micro- in makromerchandising. 



 

 76 

 Tehnike komuniciranja s kupci. 

 Pozna planogram in njegovo nastajanje, pozna delovanje distribucijskih centrov. 

Pri formativnih ciljih pa sta dodala: 

 Obvlada prodajna vprašanja, zna ugotavljati kupčeve potrebe. 

 Zna izdelati planogram. 

 

OPOMBE: 

Eden izmed evalvatorjev je za cilja 179 (razloži prodajo blaga pod posebnimi pogoji) in 180 

(razloži pomen pospeševanja prodaje in pozicioniranja izdelkov v prodajalni) dejal: 

»Ponavljanje ciljev iz sklopa Poslovanje trgovskega podjetja«. Drug evalvator je za slednji 

cilj (180) dejal: »Morda bi ta cilj lahko pokrili pri kakšnem drugem sklopu.« 

 

4.3.9 Strokovni modul Prodaja blaga – Strokovno vsebinski sklop Psihologija 

prodaje 

 

KOMPETENCE: 

 PSP1: Poznavanje vedenja porabnikov.  

 PSP2: Analiziranje nakupnega procesa in predvidevanje nakupnih odločitev. 

 PSP3: Obvladovanje konfliktnih situacij. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 16 ciljev, oceno 1 je prejelo 15 ciljev (93,8 %): 

1. Cilj 194: spozna in opiše vedenje porabnikov; 

2. Cilj 196: našteje in opiše motive za nakupno vedenje; 

3. Cilj 197: opiše nakupni proces; 

4. Cilj 198: spozna in opiše odnos prodajalca do sebe, do svojega poklica in do kupca; 

5. Cilj 199: našteje in opiše lastnosti dobrega prodajalca; 

6. Cilj 200: pojasni strategije reševanja medosebnih konfliktov; 

7. Cilj 201: prepozna vedenje kupca pri kraji in zna ustrezno ukrepati; 

8. Cilj 202: na konkretnem primeru prepozna dejavnike, ki vplivajo na nakup blaga; 

9. Cilj 203: zna izbrati ustrezno tržno dejavnost glede na želeni odziv porabnikov; 

10. Cilj 204: prepozna motive za nakupno vedenje; 

11. Cilj 205: analizira dejavnike nakupnega procesa in predvidi nakupno odločitev; 
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12. Cilj 206: razume, da na uspešnost prodaje vpliva prodajalec s svojo osebnostjo in z 

odnosom do prodaje ter kupca; 

13. Cilj 207: predstavi lastnosti dobrega prodajalca; 

14. Cilj 208: demonstrira reševanje različnih konfliktov; 

15. Cilj 209: z metodo igre vlog vadi pozitivno medosebno komunikacijo, različne 

pristope do kupcev … 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Operativni cilji so opredeljeni, vendar so poklicne kompetence preozke. Predlagam 

naslednje kompetence: vodenje prodajnega procesa; poznavanje vedenja porabnikov 

(PSP1); demonstriranje različnih prodajnih tehnik v različnih tipih trgovin. 

 Z dodatki, menim da. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so pri informativnih ciljih podali naslednja manjkajoča znanja: 

 Spozna tehnike razvoja lastnosti dobrega prodajalca. 

 Spozna različne tipe kupcev. 

 Spozna vpliv sestavin prodajnega prostora in okolice prodajalne na nakupno vedenje 

potrošnikov, spozna vplivne dejavnike vedenja potrošnikov. 

 Pomen svetovanja pri prodaji. 

 Reševanje reklamacij. 

 Delo s težavnimi kupci. 

Pri formativnih ciljih pa so dodali: 

 Poznavanje sistemov zvestobe. 

 Zna uporabiti dejavnike vizualnega merchandisinga za nagovarjanje potrošnikov. 

 Reši reklamacijo. 

 Ravnanje s težavnimi kupci. 



 

 78 

OPOMBE: 

En evalvator je za celoten sklop dejal: »Psihologija prodaje je v trgovini enako kot biologija v 

medicini, zato bi morali v okviru tega sklopa določiti več pomembnih ciljev.« Drug evalvator 

pa: »Ključno dopolnilo vidim v uvajanju najmočnejšega komunikacijskega področja trgovca v 

igro – njegov prodajni prostor in okolico – kot vplivni dejavnik na sprejemanje odločitev pri 

potrošniku.« 

Eden izmed evalvatorjev je komentar dodal trem ciljem, in sicer je pri cilju 198 (spozna in 

opiše odnos prodajalca do sebe, do svojega poklica in do kupca) dodal, da »ta cilj ni jasen«, 

pri cilju 203 (zna izbrati ustrezno tržno dejavnost glede na želeni odziv porabnikov): 

»Nerazumljivo!« in pri cilju 209 (z metodo igre vlog vadi pozitivno medosebno komunikacijo, 

različne pristope do kupcev …): »To ni cilj, temveč metoda.«. 

 

4.3.10 Strokovni modul Upravljanje z blagovno skupino živil – Strokovno 

vsebinski sklop Poznavanje živil 

 

KOMPETENCE: 

 POŽ1: Razvrščanje blagovne skupine živil in poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na 

uporabno vrednost živil. 

 POŽ2: Razlikovanje med različnimi vrstami živil in poznavanje njihovih lastnosti. 

 POŽ3: Prepoznavanje vrste embalaže in utemeljevanje oznak na embalaži. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, oceno 1 je prejelo 12 ciljev (70,6 %): 

1. Cilj 211: razčleni dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost živil; 

2. Cilj 214: našteje in opiše vrste embalaže, primerne za živila; 

3. Cilj 215: pozna oznake na embalaži; 

4. Cilj 216: pozna smernice sistema HACCP; 

5. Cilj 217: pozna postopke ravnanja z odpadnim blagom; 

6. Cilj 219: razbere deklaracijo; 

7. Cilj 220: prepozna živila glede na hranilne snovi; 

8. Cilj 222: prepozna različne vrste živil v skladu s trgovinsko klasifikacijo; 

9. Cilj 223: predstavi lastnosti, prednosti in slabosti živil s podobno uporabnostjo 

različnih izdelovalcev; 
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10. Cilj 224: izbere ustrezno embalažo za nepakirana živila in pojasni oznake na embalaži 

za živila; 

11. Cilj 225: ravna skladno s smernicami sistema HACCP; 

12. Cilj 226: ustrezno ravna z odpadnim blagom. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Da. Potrebno je dopolniti še posebna živila, kot so eko izdelki, pravična trgovina, 

brezglutenska prehrana, živila za sladkorne bolnike, vegetarijanska prehrana … 

 To okoli hranilnih vrednosti se mi zdi »umetnost zaradi nje same«; ne vidim uporabne 

kakovosti. Če bi želel dijak kaj prispevati, potem mora poznati vidik potrošnika, 

prehranske potrebe, kulturo in »pravila« prehranjevanja – nato mu ta znanja 

omogočajo ravnanje z živili v odnosu do potrošnika ter doseganju ciljev trgovca IN 

NE PO HRANILNIH SNOVEH. Ta »načrt razmestitve živil v prodajalni glede na 

hranilne snovi« je obupen domislek, ki ga praksa ne potrjuje; razen, če nimajo 

predlagatelji svojega pogleda na imenovanje in pojmovanje. Sam stojim na stališču 

opredelitve, kaj je blagovna skupina in kaj je upravljanje z blagovno skupino 

(Category management). Operativne cilje bi že bilo mogoče sprejeti, ne pa njihovega 

udejanjanja. Dijaka se »štrapacira« s faktografskim znanjem o značilnostih živil, kar 

za poslovno rabo ne prinaša dodane vrednosti. Razvoj obravnave bi moral iti v smeri 

izdelave planograma, seveda poenostavljene verzije. Nenazadnje bi lahko ta modul kaj 

pridobil od modulov v nadaljevanju. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: 

 Pozna posebne vrste živil (eko, brezglutenske …). 

Pri formativnih ciljih pa: 

 Pozna prehranska pravila za posebne vrste kupcev (sladkorna, celiakija). 
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OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 210: razvrsti živila glede na hranilne snovi in glikemični indeks. 

 

4.3.11 Strokovni modul Upravljanje z blagovno skupino živil – Strokovno 

vsebinski sklop Prodaja živil 

 

KOMPETENCE: 

 PRŽ1: Obvladovanje postopkov prevzema živil in ustreznega skladiščenja. 

 PRŽ2: Obvladovanje tehnike prodaje živil. 

 PRŽ3: Poznavanje, načrtovanje in izvajanje pospeševanja prodaje živil. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 14 ciljev, oceno 1 je prejelo 12 ciljev (85,7 %): 

1. Cilj 227: opiše prevzem živil v prodajalni; 

2. Cilj 228: pozna različne vrste skladišč in skladiščenja živil; 

3. Cilj 229: našteje in opiše različne vrste dokumentacije pri prevzemu živil; 

4. Cilj 230: opiše postopek priprave živil za prodajo; 

5. Cilj 231: dojame pomen informiranja kupcev in svetovanja kupcem; 

6. Cilj 232: spozna različne tehnike prodaje živil; 

7. Cilj 233: prevzame živila v prodajalni; 

8. Cilj 234: razpakira, zlaga, sortira, razvršča in kompletira živila v skladiščih; 

9. Cilj 235: izpolni dokumentacijo pri prevzemu živil (dobavnica, prevzemnica, 

skladiščnica, reklamacijski list ...); 

10. Cilj 236: označi živila s cenami in skrbi, da so živila opremljena z ustrezno 

deklaracijo; 

11. Cilj 237: pregleda živila, jih sortira, dopolni in neustrezna izloči; 

12. Cilj 239: svetuje kupcem v zvezi z izvorom živil, s kakovostjo in z načinom njegove 

uporabe. 

 

Tabela 29: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Prodaja živil 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 240: prodaja živila kupcem. 8 0 2 10 1,40 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Da. Znanje bi bilo dobro razširiti še na področje pridobivanja teoretičnih osnov, ki mu 

bodo služile za svetovanje kupcem, npr. gurmanstvo, enologija … 

 Operativni cilji so morda nedosledni. Pospeševanje prodaje ni enako merchandisingu. 

Torej bi bilo smotrno opustiti pospeševanje prodaje in ga primerno umestiti v kakšen 

promocijski predmet. Tudi zaradi razumevanja, da ne gre za iste zadeve. 

Merchandising pa je pomemben; je jedro delovanja trgovca. Torej se morajo sklopi 

upravljanja s posamičnimi blagovnimi skupinami (te in v nadaljevanju) "napojiti" pri 

konceptualnem izvoru – pri merchandisingu in ga smiselno umestiti na raven dijaka 

srednje šole. To nikakor ne pomeni, da polnimo predmete s faktografijami o živilih, 

ampak seveda najprej z njihovo uporabno vrednostjo z vidika kupca (naj tega 

razlagalci ne obrnejo ponovno v faktografijo o izdelku) in seveda z vidika poslovanja 

trgovca! 

 Da, razen kompetenca PRŽ3 – pospeševanje prodaje živil – o tem ni nobenega cilja. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih dodala sledeče: 

 Vpliv sezone na prodajo. 

 Pozna osnove gurmanstva in enologije. 

 Pozna različne vrste aranžiranja in pozicioniranja živil. 

 Pomen čistoče in higiene. 

 Pospeševanje prodaje. 

Pri formativnih ciljih pa so trije evalvatorji dodali: 

 Navede ideje za pospeševanje prodaje. 

 Zna aranžirati živila. 

 Svetuje kupcem s pomočjo poznavanja gurmanstva in enologije. 

 Zna načrtovati in izvesti akcije pospeševanja prodaje. 

 Pozna ustrezne prodajne embalaže, pakiranja. 
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OPOMBE: 

Eden izmed evalvatorjev je sklop komentiral: »Govorimo o prodaji, cilji pa se skoraj končajo 

na oskrbnem delu! O pospeševanju ni zaslediti cilja!« 

En evalvator je za cilj 240 (prodaja živila kupcem) dejal, da je to »samoumeven cilj, vključen 

že v druge vsebinske sklope«. Drug evalvator je pri tem cilju dodal: »Nesmisel: od zatona 

pultne prodaje (npr. s pojavom supermarketov v 50. letih prejšnjega stoletja, teoretiki pa 

menijo, da že prej) se je uveljavila samoizbira kupca. TOREJ SE VSE POMEMBNO ZA 

PRODAJO DANES ZGODI PREDEN KUPEC VSTOPI V PRODAJALNO! (Drugo je 

pospeševanje prodaje!)«. Drug evalvator je komentiral tudi cilj 238 (pozicionira živila po 

standardih merchandisinga): »To je vsebinski nesmisel. Nanaša pa se na izdelavo 

planograma. Cilj je pomemben, ne pa njegovo ubesedenje.«  

 

4.3.12 Strokovni modul Upravljanje z blagovno skupino tehničnega blaga – 

Strokovno vsebinski sklop Poznavanje tehničnega blaga 

 

KOMPETENCE: 

 POT1: Razvrščanje blagovne skupine tehničnega blaga in poznavanje dejavnikov, ki 

vplivajo na uporabno vrednost tehničnega blaga. 

 POT2: Razlikovanje med različnimi vrstami tehničnega blaga in poznavanje njihovih 

lastnosti, prednosti in koristi. 

 POT3: Prepoznavanje vrste embalaže in utemeljevanje oznak na embalaži. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, oceno 1 je prejelo 12 ciljev (92,3 %): 

1. Cilj 241: razvrsti tehnično blago po različnih kriterijih; 

2. Cilj 242: razčleni dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost tehničnega blaga; 

3. Cilj 243: opiše različne vrste tehničnega blaga; 

4. Cilj 244: pozna lastnosti in uporabnost tehničnega blaga; 

5. Cilj 245: opiše vrste embalaže, primerne za tehnično blago, in pozna oznake na njej; 

6. Cilj 246: izdela načrt razmestitve tehničnega blaga v prodajalni glede na uporabo, 

blagovno znamko in na druge lastnosti; 

7. Cilj 247: razbere deklaracijo, tehnična navodila za uporabo, oznake na embalaži in 

znak kakovosti; 
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8. Cilj 249: prepozna različne vrste dejavnikov, ki vplivajo na uporabno vrednost 

tehničnega blaga; 

9. Cilj 250: prepozna različne vrste tehničnega blaga v skladu s trgovinsko klasifikacijo; 

10. Cilj 251: predstavi lastnosti, prednosti in slabosti tehničnega blaga različnih 

izdelovalcev; 

11. Cilj 252: z embalažo ravna skladno z ekološkimi načeli in standardi; 

12. Cilj 253: pozna načine skladiščenja tehničnega blaga in ravnanja z njim. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Mislim da.  

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih dodala: 

 Pozna osnovna pravila reševanja reklamacij. 

 Garancija. 

Pri formativnih ciljih pa sta dva evalvatorja dodala sledeča znanja: 

 Razume potrebe kupcev pri tehničnem blagu. 

 Zna izdelati planogram izdelkov. 

 Se seznani z ekološkimi rešitvami: odpadna embalaža, odpadna elektronska oprema … 

 

OPOMBE: 

Eden izmed evalvatorjev je sklop komentiral: »Veliko skladnejši cilji kot pri živilih. Vsebinsko 

bi bilo smotrno upoštevati moje pripombe iz kategorije živil.« Drug evalvator pa z besedami: 

»Menim, da je tukaj večina znanja osvojljiva s praktičnim delom.« 
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4.3.13 Strokovni modul Upravljanje z blagovno skupino tehničnega blaga – 

Strokovno vsebinski sklop Prodaja tehničnega blaga 

 

KOMPETENCE: 

 PRT1: Obvladovanje postopkov prevzema tehničnega blaga in ustreznega 

skladiščenja. 

 PRT2: Obvladovanje tehnike prodaje tehničnega blaga.  

 PRT3: Poznavanje, načrtovanje in izvajanje pospeševanja prodaje tehničnega blaga. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 16 ciljev, oceno 1 so prejeli vsi: 

1. Cilj 254: opiše prevzem tehničnega blaga v prodajalni; 

2. Cilj 255: pozna skladiščenje tehničnega blaga; 

3. Cilj 256: našteje in opiše različne vrste dokumentacije pri prevzemu tehničnega blaga; 

4. Cilj 257: opiše postopek priprave tehničnega blaga za prodajo; 

5. Cilj 258: dojame pomen informiranja kupcev in svetovanja kupcem; 

6. Cilj 259: spozna različne tehnike prodaje tehničnega blaga; 

7. Cilj 260: pozna postopke reševanja reklamacij kupcev; 

8. Cilj 261: prevzame tehnično blago v prodajalni; 

9. Cilj 262: razpakira, zlaga, sortira, razvršča in kompletira tehnično blago; 

10. Cilj 263: izpolni dokumentacijo pri prevzemu tehničnega blaga (dobavnica, 

prevzemnica, skladiščnica, reklamacijski list ...); 

11. Cilj 264: označi tehnično blago s cenami in skrbi, da je opremljeno z ustrezno 

deklaracijo, garancijskim listom, tehničnimi navodili za uporabo, certifikatom o 

ustreznosti blaga …; 

12. Cilj 265: pregleda tehnično blago, ga sortira in dopolni; 

13. Cilj 266: pozicionira tehnično blago po standardih merchandisinga; 

14. Cilj 267: svetuje kupcem v zvezi s kakovostjo, z lastnostmi in uporabnostjo tehničnega 

blaga; 

15. Cilj 268: prodaja tehnično blago kupcem; 

16. Cilj 269: uporablja IKT za pomoč pri svetovanju kupcem. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 
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 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 »PRT3: Poznavanje, načrtovanje in izvajanje pospeševanja prodaje tehničnega 

blaga.« Če prodajalec »svetuje, informira in podobno«, potem to ni pospeševanje 

prodaje, ampak prodajni položaj (tip misijonarja). 

 Da, razen pospeševanje prodaje. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih dodala: 

 Pozna pozicioniranje tehničnega blaga. 

 Vloga blagovne znamke pri prodaji tehničnega blaga. 

 Vpliv sezone na prodajo. 

 Pospeševanje prodaje. 

 

Pri formativnih ciljih pa je eden izmed njiju dodal še: 

 Navede ideje za pospeševanje prodaje tehničnega blaga. 

 Zna ustrezno argumentirati cene. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 260: pozna postopke reševanja reklamacij kupcev in garancijski 

list. Drugi evalvator je komentiral dva cilja, in sicer cilj 266 (pozicionira tehnično blago po 

standardih merchandisinga) z besedami: »Seveda: zna izdelati planogram.« Za cilj 268 

(prodaja tehnično blago kupcem) pa pravi, da ga »bi morali dodelati. Prodajalec ne prodaja v 

klasičnem smislu, ampak svetuje, informira in podobno.« 

 

4.3.14 Strokovni modul Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih 

izdelkov – Strokovno vsebinski sklop Poznavanje tekstilij in drogerijskih 

izdelkov 

 

KOMPETENCE: 

 POTD1: Razvrščanje blagovne skupine tekstila in drogerijskih izdelkov ter 

poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na uporabno vrednost tekstila in drogerijskih 

izdelkov. 
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 POTD2: Razlikovanje med različnimi vrstami tekstila in drogerijskih izdelkov ter 

poznavanje njihovih lastnosti, prednosti in koristi. 

 POTD3: Prepoznavanje vrste embalaže in utemeljevanje oznak na njej. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 11 ciljev in vsi so prejeli oceno 1: 

1. Cilj 270: razvrsti tekstilije in drogerijske izdelke po različnih kriterijih; 

2. Cilj 271: razčleni dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost tekstilij in drogerijskih 

izdelkov; 

3. Cilj 272: opiše različne vrste tekstilij in drogerijskih izdelkov; 

4. Cilj 273: pozna lastnosti tekstilij in drogerijskih izdelkov; 

5. Cilj 274: opiše vrste embalaže, ki so primerne za tekstilije in drogerijske izdelke ter 

pozna oznake na njej; 

6. Cilj 275: izdela načrt razmestitve izdelkov z različnih področij tekstilij in drogerijskih 

izdelkov v prodajalni glede na uporabo, blagovno znamko in na druge lastnosti; 

7. Cilj 276: razbere deklaracijo, oznake na embalaži, mednarodne znake za vzdrževanje 

tekstilij, znak kakovosti; 

8. Cilj 277: prepozna različne vrste dejavnikov, ki vplivajo na uporabno vrednost tekstilij 

in drogerijskih izdelkov; 

9. Cilj 278: prepozna različne vrste tekstilij in drogerijskih izdelkov v skladu s 

trgovinsko klasifikacijo; 

10. Cilj 279: predstavi lastnosti, prednosti in slabosti tekstilij in drogerijskih izdelkov 

različnih proizvajalcev; 

11. Cilj 280: z embalažo ravna skladno z ekološkimi načeli in standardi. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (9 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih dodal sledeča znanja: 

 Pozna vlogo blagovne znamke. 
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 Loči različne stile oblačenja. 

 Pozna pravila poslovnega oblačenja, večerne toalete … 

 Vpliv sezone in praznikov na prodajo. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 273: pozna lastnosti, prednosti in koristi tekstilij in drogerijskih 

izdelkov. Drug pa je dopolnil cilj 275: izdela načrt razmestitve izdelkov z različnih področij 

tekstilij in drogerijskih izdelkov v prodajalni glede na uporabo, blagovno znamko in na druge 

lastnosti v skladu s cilji podjetja. 

 

4.3.15 Strokovni modul Upravljanje z blagovno skupino tekstilij in drogerijskih 

izdelkov – Strokovno vsebinski sklop Prodaja tekstilij in drogerijskih 

izdelkov 

 

KOMPETENCE: 

 PRTD1: Obvladovanje postopkov prevzema tekstilij in drogerijskih izdelkov ter 

ustreznega skladiščenja. 

 PRTD2: Obvladovanje tehnike prodaje tekstilij in drogerijskih izdelkov. 

 PRTD3: Poznavanje, načrtovanje in izvajanje pospeševanja prodaje tekstilij in 

drogerijskih izdelkov. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 15 ciljev, oceno 1 so prejeli vsi: 

1. Cilj 281: opiše prevzem tekstilij in drogerijskih izdelkov v prodajalni; 

2. Cilj 282: pozna skladiščenje tekstilij in drogerijskih izdelkov; 

3. Cilj 283: našteje in opiše različne vrste dokumentacije pri prevzemu tekstilij in 

drogerijskih izdelkov; 

4. Cilj 284: opiše postopek priprave tekstilij in drogerijskih izdelkov za prodajo; 

5. Cilj 285: dojame pomen informiranja kupcev in svetovanja kupcem; 

6. Cilj 286: spozna različne tehnike prodaje tekstilij in drogerijskih izdelkov; 

7. Cilj 287: prevzame tekstilije in drogerijske izdelke v prodajalni; 

8. Cilj 288: razpakira, zlaga, sortira, razvršča in kompletira tekstilije in drogerijske 

izdelke; 

9. Cilj 289: izpolni dokumentacijo pri prevzemu tekstilij in drogerijskih izdelkov 

(dobavnica, prevzemnica, skladiščnica, reklamacijski list ...); 
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10. Cilj 290: označi tekstilije in drogerijske izdelke s cenami in skrbi, da so opremljeni z 

ustrezno deklaracijo; 

11. Cilj 291: pregleda tekstilije in drogerijske izdelke, jih sortira, dopolni in neustrezne 

izloči; 

12. Cilj 292: pozicionira tekstilije in drogerijske izdelke po standardih merchandisinga; 

13. Cilj 293: svetuje kupcem v zvezi s kakovostjo, z njihovimi lastnostmi in uporabnostjo 

tekstilij in drogerijskih izdelkov; 

14. Cilj 294: svetuje kupcem glede na namembnost uporabe tekstilij in drogerijskih 

izdelkov; 

15. Cilj 295: prodaja tekstilije in drogerijske izdelke kupcem. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ni jasno, kateri cilji se nanašajo na posamezne kompetence. Vzpostavitev oz. 

definiranje povezave bi pomagalo pri jasnejši opredelitvi in selekciji učnih ciljev. 

 Da, vendar pripombe na umestnost pospeševanja prodaje ostajajo. 

 Da, razen pospeševanje prodaje. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih dodala sledeča znanja: 

 Vloga blagovne znamke in modnih smernic. 

 Pospeševanje prodaje. 

Eden izmed njiju pa je pri formativnih ciljih še dodal: 

 Navede ideje za pospeševanje prodaje tekstilij in drogerijskih izdelkov. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 295 (prodaja tekstilije in drogerijske izdelke kupcem) dodal 

komentar: »Jih ne prodaja, razen če ne gre za misijonarski prodajni položaj. Zopet; sodobna 

trgovina je razvrednotila prodajalca, potrebuje izvajalca posameznih operacij; celostno 

prodajno akcijo ali prodajo lahko danes vidimo na tržnici.« 
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4.4 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA 

VPRAŠALNIKA 

 

I. Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da posamezniku razvija znanje in sposobnosti 

za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno mobilnost 

med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (5 odgovorov) 

 Da, zelo dobro. 

 Delno. Dobro zasnovani so specializirani moduli, ki pa so izbirni. Da bi dosegli večjo 

prilagodljivost, bi morali v program vključiti več učenja veščin; tehnike prodaje so 

večinoma pokrite teoretično, manj pa je poudarka na vodenju prodajnega razgovora 

in na učenju tehnik komuniciranja s kupci, manjkajo tudi znanja iz poslovnega 

bontona (pisno in ustno). Program bi prinesel večjo prilagodljivost tudi z učenjem 

strokovnih osnov, ki kasneje koristijo pri svetovanju: gurmanstvo, enologija, stili 

oblačenja, osnove vizažistva ipd. Za večjo prilagodljivost bi morali več poudarka 

posvetiti tudi tehnikam iskanja informacij in tehnikam razmišljanja oz. učenju teh 

tehnik. Za večjo prilagodljivost bi kazalo v program vključiti tudi učenje o posebnostih 

prodaje storitev: turistični aranžmaji, wellness, zavarovanja, telekomunikacije ipd. 

 Hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu je v znatni meri povezano s 

sposobnostjo dojemanja in poznavanja razmer v sodobni trgovini. Npr. o 

merchandisingu pri nas govorimo šele od leta 1995 in to samo v velikih trgovskih 

podjetjih. Stroka temu ne sledi. Sodobna tehnologija prodaje in informacijska 

tehnologija temeljito preobraža delovanje trgovine; še več pa jo bo (RFID ipd.). 

Prilagajanje razmeram v delovnem procesu skratka najprej povezujem s poznavanjem 

razmer. Program, ki je nastal pred leti, nujno boleha na ažuriranosti. Menim, da 

program sicer zasleduje prizadevanja po prilagajanju, ki pa jih je treba razumno 

povezati npr. z vsemi tremi domenami Bloomove taksonomije učenja: znanje, 

spretnosti in vrednote. Ali drugače, moči razumeti dogajanje in biti sposoben kaj 

narediti je enako pomembno kot »čisto« znanje. Prej bi rekel, da je program premalo 

»trgovski« in aktualen, šele nato bi se ukvarjal z mobilnostjo med poklici. Sprašujem 

se tudi, ali jo pri trgovcih potrebujemo kot neko posebno sestavino. Menim, da je 

vtkana v samo podstat poklica trgovec. Velja izpostaviti, da je vsako dejanje prodaje 
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oziroma interakcije (vzajemnosti) s končnim potrošnikom dejanje trgovine in trgovca 

na drobno. Celoten sektor storitev v gospodarstvu je zato »trgovski« sektor. Če 

strnem, ravno usposobljeni trgovec lahko dobi delo kjerkoli. Znati pa mora 

»prodajati« izdelke, storitve, osebnosti, kraje, ideje in njihove povezave. 

 Manj kot ostali programi. Zdi se mi, da je program Trgovec edini od teh, za katere so 

katalogi znanj res specializirani za ta poklic, kar se mi zdi smiselno. 

 Delno. Preveč je poudarka na prodaji izdelkov, premalo na storitvah in pomenu 

poprodajnih aktivnosti. Premalo je splošnih znanj komunikacije, vključno z 

medkulturno, saj se mix kupcev spreminja. Manjka tudi prodaja prek elektronskih 

medijev. 

 

II. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 

mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbirati 

ustrezne vsebine in metode pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi 

realni uresničljivosti, zato naj bi, kolikor je mogoče, razbremenili zdajšnje učne načrte po 

načelu: DATI UČENCEM MANJ, DA BI ODNESLI VEČ.« Ali menite, da katalogi 

znanja uresničujejo to načelo? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (5 odgovorov) 

 Ciljev je zelo veliko (preveč?) in niso nedvoumno povezani s kompetencami. 

 Da, pri sklopih: Informacijsko-komunikacijska tehnologija, Poznavanje blaga, 

Prodajni proces pri in vseh treh izbirnih modulih. Nekateri sklopi so preveč 

poenostavljeni (Poslovno računstvo in Psihologija prodaje), nekateri pa še vedno 

preveč zahtevni in podrobni (Temelji pravne kulture in Pravnoorganizacijski vidiki 

poslovanja). Določene vsebine pri vseh izbirnih modulih se podvajajo s cilji iz sklopov 

Poslovanje trgovskega podjetja in Prodajni proces. Potrebno je premisliti o 

smiselnosti tega. Moj predlog je, da se podvojitve izloči in se namesto njih v izbirne 

module vključi več strokovnih podlag, ki povečujejo prilagodljivost in mobilnost (npr. 

gurmanstvo, vizažistvo). 

 Niti ne; kakšen je zastarel (IKT), drugi balastiran s »pa še to…« (PTP). Srednja šola 

ni »majhna višja ali visoka šola«. Vsebine iz višjih ravni izobraževanja utegnejo biti 

za srednješolsko raven izobraževanja celo nepotrebne, ker ne zadenejo potreb in 
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možnosti na tej ravni. Takšen primer je trženje. Mnenje enega poznavalca je, da 

slednje sploh ne sodi v srednjo šolo, saj ga srednješolci ne zmorejo obvladati, če se ga 

posreduje šablonsko in teoretično (kar počnemo na višjih ravneh izobraževanja). 

Katalogi znanja ne dosegajo omenjenega načela. Tudi sam sem pri svojih pripombah 

stremel bolj k temu, kaj še je treba dodati in ne česa vse je preveč in morda ne tako 

pomembno. 

 V modulu Poslovanje trgovskega podjetja je zagotovo, zaradi obširnosti, preveč ciljev, 

ker je potem težko izluščiti bistvo. Določeni cilji so prezahtevni, kot je npr. izdelati 

bilanco stanja, izkaz uspeha. 

 Da, katalogi znanja uresničujejo omenjeno načelo. 

 

III. Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje 

praktičnih spretnosti tudi teoretično osmišljeno? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (5 odgovorov) 

 Da, cilji so večinoma zapisani na ta način. Je pa ta del močno povezan z izvajanjem in 

s poklicnimi kompetencami posameznega učitelja. 

 Tega ne znam oceniti. Kaj pa se dogaja v praktičnem izobraževanju? To bo treba 

vprašati koga drugega ali na drugačen način. Sicer pa mislim, da gre pri gornjem 

izhodišču za logični nesmisel: 1. Hudo bi bilo, če imajo dijaki praktično izobraževanje 

samo za to, da nekaj počenjajo, zato to hitro zavržem. Pedagogi razpolagajo z 

bogatimi izkušnjami, kako prenesti in aplicirati koncepte na dijakom razumljiv način, 

če so seveda za kaj takega tudi motivirani. 2. Teoretična osmišljenost pa vendarle ni 

odvisna od ciljev, zato je treba poklicati na pomoč Bloomove taksonomije znanj in 

progresivne lestvice znotraj njih. Obstaja več vrst znanja in za vsakega je način 

pridobivanja, merjenja in sama uporabnost drugačna. 

 Da. Priporočam še več vaj iz komuniciranja s strankami, razvijanje sposobnosti 

odprtosti do ljudi, prijaznost in strokovna podkovanost za izdelke, ki jih prodaja. 

 Večinoma. 

 Da, cilji so zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje praktičnih 

spretnosti tudi teoretično osmišljeno. 
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IV. Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 

ekonomskem področju (Ekonomski tehnik/PTI)? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Da, nekoliko slabše je zastopana ekonomika, ki je v programu Ekonomski tehnik 

pomembna, v programu Trgovec pa ni izpostavljena. Manj je tudi 

splošnoizobraževalnih predmetov. 

 Menim da, s tem, da bi se morali izogniti potencialni nevarnosti, ki jo je moč opaziti 

med višješolskimi in visokošolskimi programi poslovne usmeritve. Pogosto med njima 

ni opaznih razlik. Dodajam, da je ekonomski tehnik kakovostna nadgradnja. Nimam 

zadostnega vpogleda, da bi lahko trdil, da je dopolnjevaje znanj na ravni 

ekonomskega tehnika ustrezno. Ali drugače: ima ekonomski tehnik potrebna dodatna 

znanja res vključena v dodatno izobraževanje z vidika profila trgovca? 

 Delno – manjka precej področij in kompetenc. 

 Da, zelo dobro.  

 

V. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 

razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z 

zmanjševanjem števila predmetov, s povezovanjem posameznih področij znanja in 

predmetov v logično in vsebinsko zaokrožene celote ter z včlenjevanjem teoretičnega 

znanja v praktično izobraževanje.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ja, to načelo je precej dobro pokrito, saj vsi predmeti obravnavajo različne vidike 

trgovinske dejavnosti. Moduli so tudi sestavljeni od zelo splošnih do čisto konkretnih, 

ki se odražajo v izbirnih modulih. Še vedno pa je premalo učenja veščin, poudarek je 

še vedno na pridobivanju deklarativnega znanja in manj na pridobivanju 

proceduralnega znanja. 

 Nisem povsem prepričan. Pri sklopu Prodajni proces sem v komentarju označil za 

primer neuspešne skovanke več disciplin, ki so odvečne pri predmetu. S pripombami 

sem iskal »čiščenje« predmeta in ne »integrativnost znanja«. Problem sem že nakazal 
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pri trženju. Kakor hitro pristajamo na šablonizirano prikazovanje, je integrativnost 

znanja v nevarnosti, prav tako sposobnost razumevanja pri dijakih. Predmetni cilj je 

pri nekaterih vsebinskih sklopih bolj, drugje manj prisoten. Morda je na mestu 

naslednji predlog: pri ciljih postaviti dva stolpca, prvega nameniti strogim šablonskim 

konceptom (npr. razmerje med: demografska tržna segmentacija – delitev trga, in 

sicer po tem, kdo kupuje), drugega pa ubesediti mehkeje, bolj po vsebini in razumski 

predstavi, kar kliče po praktičnem preverjanju. 

 Pretežno da, saj so sklopi dobro zaokroženi, zdi se le, da so nekoliko neuravnoteženi, 

saj nekateri še vedno pokrivajo zelo ozko področje, drugi pa zelo široko. 

 

 

4.5 SKLEP 

 

Analiza ocenjenih ciljev kaže, da je skupno število najslabše ocenjenih ciljev (ocena 3) 

manjše kot pri programu Administrator. Kljub temu bi izpostavili dva kataloga strokovnih 

modulov, ki jih je potrebno v bodoče preučiti oziroma tehtno premisliti glede vsebine ciljev:  

 Temelji gospodarstva: 

 sklop Gospodarske dejavnosti,  

 sklop Temelji pravne kulture,  

 sklop Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja, 

 Poslovanje trgovskega podjetja – sklop Informacijsko-komunikacijska tehnologija. 

 

V omenjenih sklopih je odstotek ciljev, ki so glede na postavljene kriterije temeljni, nizek 

(okoli 20 %), odstotek ciljev, ki so jih evalvatorji označili kot odvečne pa je enak ali višji od 

20 %. Ravno tako so evalvatorji največ predlogov manjkajočih znanj dodali v teh sklopih, 

hkrati pa opozarjali na prezahtevnost in razdrobljenost nekaterih ciljev. 

 

V programu je večina evalvatorjev pritrdilno odgovorila na vprašanje, ali so navedeni cilji 

opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence. Posamezne primere odstopanj 

je smiselno ponovno preučiti. 
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Zopet se pojavlja vprašanje prevelike zahtevnosti – velja enaka opomba kot v primeru 

programa Administrator: izločiti ali preoblikovati bi bilo potrebno tiste cilje programov, ki 

presegajo raven zahtevnosti in kompetentnosti poklicnih kompetenc. 

 

Na vprašanje, ali izobraževalni program omogoča hitro prilagajanje razmeram v delovnem 

procesu, je večina evalvatorjev odgovorila pritrdilno, vendar nekateri hkrati opozarjajo, da 

program temelji predvsem na prodaji izdelka, premalo pa na prodaji storitev (4P:7P) in 

poprodajnih aktivnostih. Opozarjajo tudi, da je dober trgovec tisti, ki pozna razmere na trgu 

oziroma sam spremlja spremembe, zato tudi predlagajo več poudarka posvetiti tehnikam 

iskanja informacij. 

 

Predmetna razdrobljenost za evalvatorje ni opazen problem, program načeloma omogoča 

povezovanje posameznih področij znanja in predmetov v zaokrožene celote, ki tudi dajejo 

zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na ekonomskem področju. Opaziti je 

vključevanje teoretičnega znanja v praktično izobraževanje. Smiselno bi bilo le prevetriti 

posamezne sklope ter jih uravnotežiti; nekateri so preširoki, nekateri pa preozki. Prisotnih je 

tudi nekaj ostrih kritik glede sodobnosti znanja, saj nekatera naj ne bi bila več aktualna 

(nekatera celo zastarela), manjkala pa naj bi sodobna znanja, kot so npr. blagovne znamke, 

težavni kupci, psihologija prodaje, pravična trgovina, eko izdelki. 
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5 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK/SSI 

5.1 CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK/SSI 

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča izobraževalni program Ekonomski 

tehnik/SSI dijakom, da: 

 sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, 

družbi in stroki; 

 razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in 

ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih; 

 usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za 

načrtovanje ukrepov, uspešno reševanje in odpravljanje zapletov; 

 razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno 

opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, 

vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli; 

 spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela 

skupinskega dela; 

 se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko 

učenje; 

 razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na strokovnem 

področju; 

 obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno 

komunikacijo in spremljanje strokovne literature; 

 usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in 

gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc; 

 oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale 

spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu 

delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero; 

 vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in drugih 

socialnih spretnosti; 

 obvladajo osnove vodenja in poslovanje ter razvijajo podjetnost; 

 usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega 

načina življenja; 
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 obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov 

za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in 

materialov; 

 prepoznajo temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter 

kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, 

celotne družbe in narave;  

 samostojno načrtujejo projekte in jih izvajajo s pomočjo ustrezne informacijsko-

komunikacijske tehnologije; 

 uporabljajo teoretična znanja pri poslovanju podjetja;  

 prepoznajo temeljne ekonomske in pravne zakonitosti v sodobni družbi ter jih kritično 

ovrednotijo z vidika trajnostnega razvoja; 

 obvladujejo metode in postopke za spremljanje in analizo poslovanja podjetja; 

 poznajo področje finančnih trgov, davkov, področje plačilnega prometa in prodajo 

finančnih storitev; 

 poznajo področje knjigovodskih storitev, kontnega okvirja, slovenskih računovodskih 

standardov in mednarodnih računovodskih standardov; 

 uporabljajo pravila upravnega postopka in sestavljajo uradno in poslovno korespondenco; 

 usposobijo se za prodajo enostavnejših bančnih storitev fizičnim osebam in opravljanje 

nalog v zalednih službah banke; 

 osvojijo znanja s področja komercialnega poslovanja; 

 poznajo področje zavarovalnih storitev, osnove zavarovalnih produktov in delovanje 

zavarovalnega trga; 

 spoznajo nastanek, razvoj, bistvo in sodobne trende neposrednega trženja, zadovoljstvo 

uporabnika ter kakovosti poštnega prometa, se seznanijo s kakovostjo in trženjem 

posamezne storitve; 

 poznajo področje in postopke notranjega in mednarodnega poštnega prometa ter se 

seznanijo s kakovostjo in trženjem poštnih storitev; 

 pridobijo znanja s področja upravljanja in ravnanja v trgovini. 
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Tabela 30: Predmetnik izobraževalnega programa Ekonomski tehnik/SSI 

Programske enote 
Obvezno/ 

izbirno 
Število ur 

Število kreditnih 

točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina  Obvezno 487 24 

Matematika  Obvezno 383 19 

Tuji jezik  Obvezno 417 20 

Umetnost  Obvezno 68 3 

Zgodovina Obvezno 102 5 

Geografija  Obvezno 68 3 

Sociologija  Obvezno 68 3 

Psihologija Obvezno 68 3 

Kemija Obvezno 105 5 

Biologija Obvezno 105 5 

Športna vzgoja Obvezno 340 14 

Tuji jezik II Obvezno 204 10 

Skupaj A  2415 114 

B – Strokovno vsebinski sklopi 

Poslovni projekti Obvezno 238 12 

Poslovanje podjetij Obvezno 272 14 

Ekonomika poslovanja Obvezno 238 12 

Sodobno gospodarstvo Obvezno 340 21 

Finančno poslovanje Izbirno 136 7 

Materialno knjigovodstvo Izbirno 136 7 

Komercialno poslovanje Izbirno 136 7 

Upravno-administrativno poslovanje Izbirno 136 7 

Zavarovalne storitve Izbirno 102 6 

Bančno poslovanje Izbirno 102 6 

Poštni promet Izbirno 102 6 

Finančno knjigovodstvo Izbirno 102 6 

Neposredno trženje Izbirno 102 6 

Skupaj B   1462 79 

C – Praktično izobraževanje v šoli 

Praktični pouk   748 30 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Praktično usposabljanje z delom  152 6 

D – Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti   352 14 

E – Odprti kurikul  

Odprti kurikul  578 23 

 

Skupaj pouka (A+B+E)  4455 216 

Praktično izobraževanje v delovnem procesu  152 6 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  4087 230 

Skupaj (A+B+Č+D+E)  4959 236 

Poklicna matura (storitev in zagovor)   4 

Skupaj kreditnih točk   240 

 

Število tednov izobraževanja v šoli  136  

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  4  

Število tednov interesnih dejavnosti  11  

Skupno število tednov izobraževanja  151  

 

Pojasnila k predmetniku: 

 Informatika je integrirana v modulu M1 – Poslovni projekti. 
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 Šola ali dijak lahko izbereta dva izmed modulov M5–M8 (Finančno poslovanje, 

Materialno knjigovodstvo, Komercialno poslovanje, Upravno-administrativno poslovanje) 

in enega izmed modulov M9–M13 (Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje, Poštni 

promet, Finančno knjigovodstvo, Neposredno trženje). 

 

5.2 OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V 

KATALOGIH ZNANJ 

 

Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti vseh operativnih (formativnih 

in informativnih) ciljev strokovnega dela izobraževalnega programa Ekonomski tehnik/SSI. 

Program vsebuje 808 izobraževalnih ciljev (seštevek vseh ciljev strokovnih modulov), 

njihovo pomembnost je ocenjevalo 9 evalvatorjev. Iz spodnje tabele lahko razberemo, da je 

bilo 95 % vseh ciljev od najmanj enega evalvatorja ocenjenih kot ciljev, ki pokrivajo temeljna 

znanja profila. 3 % ciljev so evalvatorji ocenili kot takšne, da bi jih lahko izpustili in le 1,8 % 

kot odvečne cilje. Povprečna ocena vseh ciljev programa je M = 1,067. 

 

Tabela 31: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Ekonomski tehnik/SSI 

OCENA CILJEV 
Skupaj vsi evalvatorji 

f f% 

Cilji, označeni z oceno 1
18

 6918 95,1 

Cilji, označeni z oceno 2
19

 222 3,1 

Cilji, označeni z oceno 3
20

 132 1,8 

Skupaj 7272 100,0 

Aritmetična sredina (M) 1,067 

 

Pogledali smo tudi, če se ocene evalvatorjev, glede na področje (znanost, šola, delo), med 

seboj razlikujejo. Iz naslednjih treh tabel lahko razberemo, da so ciljem oceno 1 največkrat 

pripisali evalvatorji s področja znanosti, v najmanjši meri pa evalvatorji s področja dela.  

 

                                                 
18

 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji). 
19

 Ocena 2 pomeni: cilj sicer ni odveč, bi ga pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili. 
20

 Ocena 3 pomeni: cilj ni potreben. 
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Tabela 32: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 

1 

Evalvator 

2 

Evalvator 

3 

Evalvator 

4 
Skupaj 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 770 95,3 785 97,2 791 97,9 744 92,1 3090 95,6 

Cilji, označeni z oceno 2 36 4,5 18 2,2 17 2,1 59 7,3 130 4,0 

Cilji, označeni z oceno 3 2 0,2 5 0,6 / / 5 0,6 12 0,4 

Skupaj 808 100 808 100 808 100 808 100 3232 100 

M 1,050 1,035 1,021 1,085 1,048 

 

Tabela 33: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 5 Evalvator 6 Evalvator 7 Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 725 89,7 797 98,6 801 99,2 2323 95,8 

Cilji, označeni z oceno 2 39 4,8 9 1,2 5 0,6 53 2,2 

Cilji, označeni z oceno 3 44 5,5 2 0,2 2 0,2 48 2,0 

Skupaj 808 100 808 100 808 100 2424 100 

M 1,157 1,016 1,011 1,061 

 

Tabela 34: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 8 Evalvator 9 Skupaj 

f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 697 86,3 808 100,0 1505 93,1 

Cilji, označeni z oceno 2 39 4,8 / / 39 2,4 

Cilji, označeni z oceno 3 72 8,9 / / 72 4,5 

Skupaj 808 100,0 808 100,0 1616 100,0 

M 1,226 1,000 1,113 
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5.3 NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI 

CILJI POSAMEZNIH STROKOVNO VSEBINSKIH SKLOPOV 

 

Deset evalvatorjev je torej ocenjevalo pomembnost 808 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje 

strokovnega dela izobraževalnega programa Ekonomski tehnik/SSI. Vsi so oceno 1 pripisali 

537 ciljem, kar predstavlja 66,5 % ciljev. 

V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovno vsebinskih 

sklopih: ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno oceno 1 (M = 1,00) in kateri cilji 

so bili ocenjeni najslabše. Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija: 

 KRITERIJ 1: Aritmetična sredina ocen evalvatorjev je enaka ali višja od M = 1,50 ali 

 KRITERIJ 2: Dva ali več evalvatorjev je cilj ocenilo z oceno 3 (cilj ni potreben). 

 

5.3.1 Strokovni modul Poslovni projekti – Strokovno vsebinski sklop Projektno 

delo 

 

KOMPETENCE: 

 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. 

 

V prvem strokovno vsebinskem sklopu je 21 ciljev, oceno 1 je pridobilo 16 ciljev (76,2 %): 

1. Cilj 1: opredeli projekt in opiše življenjski cikel projekta; 

2. Cilj 2: ob primeru razloži značilnosti projektov; 

3. Cilj 4: analizira različne primere projektov; 

4. Cilj 5: pozna terminologijo projektnega vodenja; 

5. Cilj 6: pojasni metode timskega dela; 

6. Cilj 7: opredeli dejavnosti v projektu in zasnuje načrt po udeležencih; 

7. Cilj 8: spozna terminski načrt realizacije projekta, mrežni načrt in finančni načrt 

projekta; 

8. Cilj 9: načrtuje različne možnosti predstavitve projekta; 

9. Cilj 10: pripravi projektno mapo; 

10. Cilj 14: izdela terminski načrt, načrt po udeležencih v izbranem projektu, mrežni načrt 

in finančni načrt za izbrani projekt; 
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11. Cilj 15: izvede projekt po predvidenem načrtu; 

12. Cilj 16: predstavi izvedeni projekt; 

13. Cilj 17: ovrednoti svoje delo v projektu; 

14. Cilj 18: nadzira, vrednoti in opredeli kakovost projekta; 

15. Cilj 19: izdela zaključno poročilo o izvedbi projektne naloge; 

16. Cilj 20: evalvira projekt. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Da, kompetenca PD1 sodi v sklop management glede določanja vsebin projekta. 

 Da, saj si z operativnimi cilji dijak pridobi dovolj znanja za razvijanje poklicnih 

kompetenc. 

 Da, v celoti. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so pri informativnih ciljih podali sledeča manjkajoča znanja: 

 Spremljanje uspešnosti podjetja. 

 Morda kaj o vodenju in nagrajevanju projektnega tima. 

 Opredeli vrste projektov. (2 evalvatorja) 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri dveh ciljih (cilj 12: naredi raziskavo trga, analizira trg in na podlagi tega 

predstavi projektni predlog; cilj 13: izdela analizo SWOT) dejal, da »so to znanja na višjem 

nivoju zahtevnosti«. Drug evalvator je cilj 21 (kontrolira doseganje rokov in porabo denarja) 

komentiral: »Z denarjem dijak v šoli ne bo razpolagal pri fizičnih projektih in tega cilja ne bo 

možno realizirati.« 
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5.3.2 Strokovni modul Poslovni projekti – Strokovno vsebinski sklop 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

 

KOMPETENCE: 

 IKT1: Urejanje besedila. 

 IKT2: Uporaba sodobnih programskih orodij. 

 IKT3: Uporabljanje baze podatkov in digitalnih potrdil za varno elektronsko 

poslovanje. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 22 ciljev, oceno 1 je pridobilo 18 ciljev (81,8 %): 

1. Cilj 22: uporablja sodobna informacijska sporočila in dela s sodobnimi 

komunikacijskimi programi; 

2. Cilj 23: našteje podatkovne baze in pojasni njihovo uporabnost; 

3. Cilj 24: primerja sodobna programska orodja; 

4. Cilj 26: prenaša informacije; 

5. Cilj 28: razloži možnosti dela z internetom ter načine za izdelavo preprostejših 

spletnih strani; 

6. Cilj 29: uporablja pomembnejše zmožnosti urejevalnika besedil in elektronske 

preglednice; 

7. Cilj 30: oblikuje grafične datoteke in prenaša podatke med različnimi tipi datotek; 

8. Cilj 31: pojasni možnosti dela s programom za izdelavo predstavitev; 

9. Cilj 32: oceni novejša programska orodja, ki so primerna za delo v njegovem poklicu; 

10. Cilj 34: uporabi vsebino elektronskih virov pri reševanju problema projektne naloge; 

11. Cilj 36: skenira slikovno gradivo ter uvaža podatke in grafične prikaze iz drugih 

računalniških programov; 

12. Cilj 37: pripravi nastavitve za lažje delo na računalniku, nastavi vse potrebno za 

delovanje tiskalnika; 

13. Cilj 38: posname fotografijo in jo z računalnikom obdela; 

14. Cilj 39: poišče vire informacij na internetu in jih pripravi za lastno uporabo; 

15. Cilj 40: sestavi, pošilja in sprejema poštna sporočila s prilogami; 

16. Cilj 41: vzpostavi elektronski rokovnik; 

17. Cilj 42: prenaša slike, tabele, besedila med različnimi vrstami in viri datotek; 

18. Cilj 43: komunicira prek elektronske pošte z zunanjim okoljem. 
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Tabela 35: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Informacijsko-

komunikacijska tehnologija  

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 33: desetprstno slepo tipka. 4 4 1 9 1,67 

 

V tem sklopu je bil le en cilj slabo ocenjen. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Da, je pa veliko takšnih ciljev, ki jih dijaki danes že obvladajo. 

 Da, zelo dobro. 

 Ne. Znanja o IKT je treba razširiti.   

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih podala sledeča manjkajoča znanja: 

 Varnost in zaščita podatkov. 

 Znanja o internetnih tehnologijah, spletu ipd. 

En evalvator je pri formativnih ciljih dodal: 

 Oblikuje formularje, dokumente. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 27: opiše delovanja računalnika, tiskalnika, skenerja in 

digitalnega fotoaparata in fotokopirnega stroja ter cilj 29: uporablja pomembnejše zmožnosti 

urejevalnika besedil in elektronske preglednice – Excel in PowerPoint. 

 

5.3.3 Strokovni modul Poslovanje podjetij – Strokovno vsebinski sklop Trženje 

 

KOMPETENCE: 

 TRŽ1: Razvijanje veščin za poslovno vplivanje in poslovno komercialno naravnanost, 

prodornost, osredotočenost na trg.  

 TRŽ2: Uporabljanje instrumentov tržne komunikacije pri poslovnih dejavnostih in 

predstavitvah. 

 TRŽ3: Ustno in pisno poslovno sporazumevanje v maternem in tujem jeziku. 
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V tem strokovno vsebinskem sklopu je 41 ciljev, oceno 1 je pridobilo 25 ciljev (61,0 %): 

1. Cilj 44: pojasni vrste in pomen nabavnih dejavnosti; 

2. Cilj 45: razloži nabavni postopek; 

3. Cilj 46: pojasni naloge in pomen prodaje; 

4. Cilj 47: razloži pomen segmentiranja trga; 

5. Cilj 49: opredeli in poveže osnovne naloge trženja in trženjskega spleta; 

6. Cilj 50: razčleni in opiše politiko izdelka; 

7. Cilj 51: pojasni elemente politike cen; 

8. Cilj 52: pojasni prodajne poti; 

9. Cilj 56: našteje in opiše elemente poslovnega bontona; 

10. Cilj 57: opiše in navede značilnosti uspešnega in učinkovitega sporazumevanja s 

strankami; 

11. Cilj 60: opredeli pojem in pomen sporazumevanja, pogajanja in timskega dela v 

medsebojnih odnosih in poslovnem okolju; 

12. Cilj 61: izvede nabavo; 

13. Cilj 62: pripravi poslovne dopise in dokumentacijo pri nabavi; 

14. Cilj 63: izvede prodajo; 

15. Cilj 64: oblikuje poslovne dopise in pripravi dokumentacijo pri prodaji; 

16. Cilj 69: izdela prodajni katalog; 

17. Cilj 71: izdela in uporablja prodajno kalkulacijo v komercialnih postopkih; 

18. Cilj 72: sestavlja in sklepa prodajne pogodbe; 

19. Cilj 73: načrtuje, izvaja in evidentira nabavni in prodajni postopek; 

20. Cilj 74: pripravlja in izvaja sejemske aktivnosti v učnem podjetju; 

21. Cilj 75: evidentira prevzem izdelkov, nadzira plačilo in vodi evidenco zalog; 

22. Cilj 79: sistematično in pregledno evidentira poslovne dogodke v posameznih 

oddelkih učnega podjetja; 

23. Cilj 80: sestavi refleksijo o različnih situacijah pri komuniciranju; 

24. Cilj 81: sprejema stranke; 

25. Cilj 84: uporablja različne strategije reševanja konflikta. 

 

Tabela 36: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Trženje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 67: izdela celostno grafično podobo 

učnega podjetja. 
6 1 2 9 1,56 

CILJ 83: izdela kodeks obnašanja v podjetju. 5 3 1 9 1,56 
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V tem sklopu sta 2 cilja (od skupaj 41) slabo ocenjena. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 TRŽ1 in 2 sta ustrezno opredeljeni. TRŽ3: ni razvidno, kje naj bi dijak pridobil veščine 

komuniciranja v tujem jeziku. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih podal sledeče manjkajoče znanje: 

 Medkulturna komunikacija. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 46: pojasni naloge in pomen prodaje in oblike ter vrste prodajnih 

poti – posredne/neposredne. Drugi je dopolnil cilj 47: razloži pomen segmentiranja trga in 

oblike segmentiranja ter cilj 48: utemelji veljavnost in sklenitev pogodbe s pravnim delom. 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilja 49: opredeli in poveže osnovne naloge trženja in 

trženjskega spleta in opredeli primarno in sekundarno raziskavo trga ter cilj 70: izvede 

promocijo svojih izdelkov oz. storitev.  

En evalvator je spremenil cilj 57: opiše in navede značilnosti uspešnega in učinkovitega 

sporazumevanja s strankami z uporabniki ter cilj 81: sprejema stranke uporabnike. Dva 

evalvatorja sta spremenila cilj 83: izdela pozna kodeks obnašanja v podjetju. 

En evalvator je pri cilju 66 (izvede osnovne metode raziskave ter sestavine trženjskega spleta) 

zapisal: »Kaj pomeni: izvede sestavine trženjskega spleta?« Drugi je za cilj 78 (besedno in 

nebesedno komunicira) dejal: »Preveč splošen cilj.« Tretji evalvator pa je za cilj 76 (prikaže 

pomen in oblike zunanjetrgovinskih poslov) in za cilj 82 (analizira procese komunikacije med 

udeleženci v različnih situacijah) dejal: »Se ponavlja.« 
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5.3.4 Strokovni modul Poslovanje podjetij – Strokovno vsebinski sklop 

Menedžment 

 

KOMPETENCI: 

 MAN1: Spoznavanje organizacije in poslovanja podjetja. 

 MAN2: Razvijanje sposobnosti vodenja, razvijanje odgovornosti pri sebi in drugih. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 24 ciljev, oceno 1 je pridobilo 11 ciljev (45,8 %): 

1. Cilj 86: pojasni organizacijo podjetja in naloge posameznih oddelkov; 

2. Cilj 87: spozna način ravnanja s človeškimi viri; 

3. Cilj 88: pojasni naloge računovodstva; 

4. Cilj 89: pojasni naloge tajništva; 

5. Cilj 90: opiše in poveže temeljne funkcije menedžmenta, načrtovanja organiziranja, 

upravljanja; 

6. Cilj 92: pojasni osnove planiranja v podjetju; 

7. Cilj 94: primerja različne organizacijske strukture; 

8. Cilj 104: organizira in vodi sestanek; 

9. Cilj 105: načrtuje delo po različnih metodah; 

10. Cilj 106: ugotavlja uspešnost poslovanja; 

11. Cilj 107: načrtuje in izvaja delo v timu. 

 

Tabela 37: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Menedžment 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 91: opredeli veščine retorike. 5 3 1 9 1,56 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Informativni cilji razvijajo navedene poklicne kompetence, formativni cilji pa so 

skupek ciljev iz različnih poslovnih funkcij in niso medsebojno povezani, zato se 

sprašujem, v kakšni meri je takšen program realno izvedljiv. Z vsemi navedenimi 

formativnimi cilji se dijak sreča pri izbirnih modulih. 

 Da, čeprav se zdi, da manjkajo nekatere ključne vsebine. Pri kompetenci MAN1 je več 

poudarka na organizaciji kot na poslovanju, pri MAN2 pa manjka ETIKA. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih podal sledeča manjkajoča znanja: 

 Planiranje, vloga in naloge managerjev. 

 Nadziranje in kontrola. 

 Etika in družbena odgovornost. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je informativne cilje komentiral: »Izmed 4 funkcij managementa (1 –

načrtovanje, 2 – organiziranje, 3 – vodenje in 4 – nadzorovanje) je preveč poudarka na 2. in 

premalo na drugih funkcijah.« 

Pri cilju 87 (spozna način ravnanja s človeškimi viri) sta dva evalvatorja komentirala, da: 

»raje z ljudmi pri delu. S človeškimi viri ne moremo ravnati. Nespodobno je prevajati 

direktno iz angleščine.« Pri cilju 90 (opiše in poveže temeljne funkcije menedžmenta, 

načrtovanja organiziranja, upravljanja) je en evalvator dodal, da je »organiziranje sestavni del 

managerskih funkcij!« Podobno opombo je podal pri cilju 92 (pojasni osnove planiranja v 

podjetju): »Planiranje je sestavni del managerskih funkcij!« Drug evalvator je dopolnil cilj 

99: sestavi bilanco stanja in izkaz uspeha. Pri ciljih 99 (sestavi bilanco stanja in uspeha), 100 

(knjiži poslovne dogodke), 101 (sestavi letno finančno poročilo) in 102 (vodi postopek 

obračunavanja plač in simulira njihovo izplačilo) je en evalvator opomnil, da »ta znanja 

sodijo v TM«. En evalvator je pri cilju 103 (načrtuje in izvaja različne načine vodenja 

(demokratično, avtokratično, popustljivo)) dodal: »To je stara klasifikacija, priporočam 

vključitev sodobnejših pristopov, npr. situacijsko, ciljno, transakcijsko in transformacijsko 

vodenje.« Pri cilju 108 (rešuje probleme v stroki) pa je dodal: »Katere probleme?« 

 

5.3.5 Strokovni modul Ekonomika poslovanja – Strokovno vsebinski sklop 

Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov 

 

KOMPETENCI: 

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

obrestnega računa. 

 PRS2: Izračun in interpretacija osnovnih statističnih kazalcev. 
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V tem strokovno vsebinskem sklopu je 33 ciljev, oceno 1 je pridobilo 30 ciljev (90,9 %): 

1. Cilj 109: opiše metode za reševanje nalog enostavnega in sestavljenega sklepnega 

računa; 

2. Cilj 111: razlikuje med različnimi možnimi »ključi« za delitev delilne mase med 

upravičence; 

3. Cilj 112: opiše različne možnosti reševanja problemov procentnega računa; 

4. Cilj 113: razlikuje osnovne količine obrestnega računa; 

5. Cilj 114: pojasni vsebinsko razliko med navadnim in obrestnim obrestovanjem; 

6. Cilj 115: našteje in opiše pojem statistike, osnovne statistične publikacije ter pomen in 

naloge Statističnega urada RS; 

7. Cilj 116: pojasni temeljne pojme v statistični analizi; 

8. Cilj 118: pojasni pomen in vrste relativnih števil; 

9. Cilj 119: razlikuje enorazsežne in večrazsežne strukture; 

10. Cilj 120: razume pogoje za primerjavo dveh raznovrstnih podatkov; 

11. Cilj 121: loči med krajevnimi in časovnimi indeksi; 

12. Cilj 122: pozna kazalce rasti in njihov pomen v statistični analizi; 

13. Cilj 123: pojasni možnosti oblikovanja frekvenčne porazdelitve za opisne in številske 

spremenljivke; 

14. Cilj 124: opiše lastnosti frekvenčne porazdelitve; 

15. Cilj 125: spozna vrste in pomen srednjih vrednosti; 

16. Cilj 126: rešuje enostavne in sestavljene sklepne račune; 

17. Cilj 128: rešuje probleme procentnega računa; 

18. Cilj 129: izračuna neznano obrestno količino iz znanih obrestnih količin pri 

predpostavki navadnega obrestovanja; 

19. Cilj 130: izračuna neznano obrestno količino iz znanih obrestnih količin pri 

predpostavki dekurzivnega ali anticipativnega obrestnega obrestovanja; 

20. Cilj 131: določi populacijo, enoto, spremenljivke in parametre; 

21. Cilj 132: opredeli skupine za opisne ter številske spremenljivke; 

22. Cilj 133: loči krajevne, časovne in stvarne vrste; 

23. Cilj 134: podatke prikaže v tabeli, linijskem grafikonu oz. s stolpci; 

24. Cilj 135: izračuna, obrazloži in grafično prikaže enorazsežno ter večrazsežno 

strukturo; 

25. Cilj 136: izračuna in obrazloži statistični koeficient; 

26. Cilj 137: izračuna, obrazloži ter grafično prikaže krajevne in časovne indekse; 
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27. Cilj 138: izračuna in obrazloži kazalce rasti; 

28. Cilj 139: izračuna lastnosti frekvenčne porazdelitve; 

29. Cilj 140: grafično prikaže frekvenčno porazdelitev; 

30. Cilj 141: izračuna in obrazloži srednje vrednosti. 

 

Tabela 38: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Poslovno računstvo in 

statistična analiza pojavov 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 110: pojasni vsebino tečajne liste. 6 1 2 9 1,56 

 

Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili z da. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih podal sledeča manjkajoča znanja: 

 Pripravi statistično poročilo v preglednici in ga opiše. 

 Loči prikaz podatkov v strukturnem krogu in grafu. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 110 (pojasni vsebino tečajne liste) pripomnil, da »je dovolj, če samo 

pozna vsebino tečajne liste«. Drug evalvator je dopolnil informativni cilj 125: spozna vrste in 

pomen srednjih vrednosti in mere razpršenosti. Spremenil pa je še dva formativna cilja, in 

sicer cilj 134: podatke prikaže v tabeli, linijskem grafikonu oz. s stolpci in v različnih tipih 

grafikonov ter cilj 141: izračuna in obrazloži srednje vrednosti in mere razpršenosti. 

En evalvator je pri ciljih 112 (opiše različne možnosti reševanja problemov procentnega 

računa) in 128 (rešuje probleme procentnega računa) dodal, da »naj se raje uporabi izraz 

odstotni račun«. Eden izmed evalvatorjev je za cilj 127 (upošteva enega ali več delilnih 

kriterijev in delilno maso razdeli med upravičence) dejal, da »se ponavlja«. 
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5.3.6 Strokovni modul Ekonomika poslovanja – Strokovno vsebinski sklop 

Ekonomika podjetja 

 

KOMPETENCI: 

 EP1: Preučevanje procesa reprodukcije znotraj podjetja. 

 EP2: Razumevanje možnosti vplivanja na uspešnost gospodarjenja v podjetju. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 16 ciljev, oceno 1 jih je pridobilo 12 (75,0 %): 

1. Cilj 142: našteje temeljne prvine poslovnega procesa in razloži vlogo posamezne 

prvine v poslovnem procesu; 

2. Cilj 143: opiše sredstva podjetja in njegove vire; 

3. Cilj 144: pojasni razdelitev na skupine naravnih vrst stroškov in značilnosti 

posamezne skupine stroškov; 

4. Cilj 145: pojasni razdelitev stroškov z vidika spreminjanja obsega poslovanja in 

značilnosti posamezne skupine stroškov; 

5. Cilj 146: loči med neposrednimi in posrednimi stroški; 

6. Cilj 147: opiše metode kalkuliranja lastne cene izdelka ali storitve; 

7. Cilj 148: pojasni različne možnosti oblikovanja prodajnih cen; 

8. Cilj 149: pojasni odnos med prihodki, odhodki in uspehom poslovanja podjetja; 

9. Cilj 150: utemelji vpliv zakona ponudbe in povpraševanja, lastne cene izdelkov ter 

strukture trga na oblikovanje prodajnih cen; 

10. Cilj 151: pojasni kriterije uspešnosti gospodarjenja in dejavnike, ki vplivajo na 

posamezen kriterij uspešnosti; 

11. Cilj 152: poveže izkoriščenost zmogljivosti osnovnih sredstev in hitrost obračanja 

obratnih sredstev z uspešnostjo poslovanja; 

12. Cilj 153: izračuna letno amortizacijo, upoštevaje različne metode amortiziranja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Da. Opomba za kompetenco EP1: Izraz reprodukcija bi lahko nadomestili s 

slovenskim izrazom ustvarjanje vrednosti. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja: 

 Vidik uravnoteženih kazalcev za spremljanje uspešnosti, ne le finančnih (BSC). 

 Zna prebrati bilanco stanja, izkaz uspeha. 

 

OPOMBE: 

Eden izmed evalvatorjev je dopolnil informativni cilj 149: pojasni odnos med prihodki, 

odhodki in uspehom poslovanja podjetja in prejemki in izdatki. En evalvator je za cilja 156 

(izračuna lastno ceno izdelka ali storitve, upoštevaje različne metode kalkulacije) in 157 

(izračuna in obrazloži kazalce uspešnosti gospodarjenja) dejal, da se ponavljata. 

 

5.3.7 Strokovni modul Ekonomika poslovanja – Strokovno vsebinski sklop 

Temeljne računovodske informacije 

 

KOMPETENCE: 

 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. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 33 ciljev, oceno 1 je pridobilo 22 ciljev (66,7 %): 

1. Cilj 158: pozna računovodske informacije in njihove uporabnike; 

2. Cilj 159: razloži pomen računovodskih informacij; 

3. Cilj 160: razlikuje vrste evidenc in tehnike; 

4. Cilj 161: pozna premoženje podjetja; 

5. Cilj 162: pozna vire in vrste virov; 

6. Cilj 163: pojasni vrste kontov; 

7. Cilj 167: loči bilančne spremembe; 

8. Cilj 169: opredeli različne knjigovodske listine in poslovne knjige; 

9. Cilj 170: razlikuje pojem potroška, stroška, izdatka, odhodka; 

10. Cilj 173: opredeli pojem prihodkov in odhodkov; 

11. Cilj 174: pozna, kaj pomeni uspešnost poslovanja in izkaz uspeha; 
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12. Cilj 175: opredeli potrebo po računovodskih evidencah; 

13. Cilj 176: rešuje različne tehnike evidentiranja; 

14. Cilj 177: določi različne vrste sredstev in virov sredstev; 

15. Cilj 178: izračuna kapital in dolgove podjetja; 

16. Cilj 179: izračuna strukturo sredstev in virov; 

17. Cilj 180: izdela bilanco stanja; 

18. Cilj 184: analizira povezanost bilance stanja s konti; 

19. Cilj 186: sestavi temeljne knjigovodske listine; 

20. Cilj 187: ugotavlja pomen stroškov za poslovanje; 

21. Cilj 189: knjiži prihodke in odhodke in ugotovi uspešnost poslovanja podjetja; 

22. Cilj 190: izdela izkaz uspeha podjetja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 TRI1 in 2 sta ustrezno opredeljeni, TRI3 pa ni neposredno razvidna. 

 Da, zelo dobro. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeče manjkajoče znanje: 

 Pozna slovenske in mednarodne računovodske standarde. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila informativni cilj 170: razlikuje pojem potroška, stroška, izdatka, 

odhodka ter prejemka in prihodka. En evalvator je za cilja 171 (našteje različne vrste stroškov 

poslovanja) in 172 (pozna pomen stroškov za podjetje) dejal, da »sta že vključena v sklopu 

Ekonomika podjetja«. Drug evalvator je pri formativnem cilju 175 (opredeli potrebo po 

računovodskih evidencah) dodal: »To je informativni cilj.« 
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5.3.8 Strokovni modul Sodobno gospodarstvo – Strokovno vsebinski sklop Razvoj 

in delovanje gospodarstva 

 

KOMPETENCE: 

 RDG1: Racionalno ravnanje, skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva. 

 RDG2: Primerjanje ekonomskih sistemov in utemeljitev vloge države v sodobnem 

gospodarstvu. 

 RDG3: Ravnanje skladno s trajnostnim razvojem in uspešno delovanje v 

mednarodnem okolju. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 39 ciljev, oceno 1 je pridobilo 15 ciljev (38,5 %): 

1. Cilj 191: predstavi ekonomski problem, nujnost izbire in temeljna ekonomska 

vprašanja; 

2. Cilj 193: poveže proizvodnjo, proizvodne stroške, poslovni izid in uspešnost 

gospodarjenja; 

3. Cilj 197: prepozna temeljne probleme razdelitve v sodobnem svetu in Sloveniji; 

4. Cilj 200: pojasni vlogo in funkcije denarja; 

5. Cilj 201: utemelji razliko med rastjo in (trajnostnim) razvojem gospodarstva; 

6. Cilj 202: pojasni pojem državne blaginje in vzroke za njeno krizo; 

7. Cilj 203: predstavi značilnosti sodobne socialne države; 

8. Cilj 204: prikaže javno porabo in prepozna pomen fiskalne politike; 

9. Cilj 206: opredeli dejavnike vključevanja v svetovno trgovino in teorijo primerjalnih 

prednosti; 

10. Cilj 211: ugotavlja alternativne stroške različnih ekonomskih odločitev;  

11. Cilj 212: nariše in analizira krivulji možnosti potrošnje in proizvodnje; 

12. Cilj 215: nariše in analizira krivuljo povpraševanja, ponudbe in tržno ravnovesje; 

13. Cilj 216: oceni odziv kupcev na spremembo cene; 

14. Cilj 217: prepozna konkurenco na različnih trgih v sodobnem gospodarstvu; 

15. Cilj 225: poišče in primerja kazalnike življenjske ravni. 
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Tabela 39: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Razvoj in delovanje 

gospodarstva 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 228: primerja vpliv protekcionizma in 

liberalnih mednarodnih ekonomskih odnosov 

na rast in razvoj gospodarstva. 

5 2 2 9 1,67 

CILJ 229: oceni zunanji dolg Slovenije in 

razišče njegove posledice. 
4 4 1 9 1,67 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 RDG1 in 2 sta dobro opredeljeni, RDG3 pa je skromno zastopana v ciljih. Predlagam, 

da se še doda cilje, povezane z družbeno odgovornostjo. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 199: prepozna prednosti in slabosti delniških družb pred 

individualnimi podjetji. Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 209: navaja primere delovanja 

Evropske unije in pozna razvoj EU. 

En evalvator je za sledeče cilje dejal, da »so že zajeti v Poslovanju podjetij«: 

 Cilj 194: predstavi oblikovanje tržnega ravnovesja in dolgoročne ravnovesne cene; 

 Cilj 195: pojasni delovanje tržnega mehanizma v pogojih popolne in nepopolne 

konkurence; 

 Cilj 196: utemelji posebnosti trga delovne sile; 

 Cilj 198: predstavi pomen lastninskih funkcij; 

 Cilj 205: s primeri iz stvarnosti ponazori vsebino mednarodnih ekonomskih odnosov; 

 Cilj 207: pojasni delovanje transnacionalnih podjetij in učinke tujih neposrednih 

naložb na rast in razvoj gospodarstva; 

 Cilj 214: primerja pomen ekonomije obsega v različnih dejavnostih; 

 Cilj 218: razišče vlogo in pomen sindikatov; 

 Cilj 220: poišče primere korporacij in jih analizira; 
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 Cilj 222: v praksi prepozna vlogo države pri trajnostnem razvoju, prerazdelitvi 

dohodkov in alokaciji proizvodnih dejavnikov; 

 Cilj 226: analizira dejavnike gospodarske rasti in produktivnosti v Sloveniji; 

 Cilj 228: primerja vpliv protekcionizma in liberalnih mednarodnih ekonomskih 

odnosov na rast in razvoj gospodarstva; 

 Cilj 229: oceni zunanji dolg Slovenije in razišče njegove posledice. 

 

5.3.9 Strokovni modul Sodobno gospodarstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Gospodarske dejavnosti 

 

KOMPETENCI: 

 GD1: Razumevanje vpliva tehnološkega napredka na sektorsko preobrazbo 

gospodarstva. 

 GD2: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 29 ciljev, oceno 1 je pridobilo 21 ciljev (72,4 %): 

1. Cilj 230: pojasni vpliv potreb na raznovrstnost gospodarskih dejavnosti; 

2. Cilj 231: ovrednoti posamezne faze gospodarske dejavnosti; 

3. Cilj 232: našteje in opiše gospodarske dejavnosti in udeležence v gospodarstvu; 

4. Cilj 233: prikaže razvoj sodobnega tržnega gospodarstva ter pomen sektorjev 

dejavnosti; 

5. Cilj 234: opiše gospodarske dejavnosti v primarnem sektorju; 

6. Cilj 235: opiše gospodarske dejavnosti v sekundarnem sektorju; 

7. Cilj 236: analizira gospodarske dejavnosti v terciarnem sektorju; 

8. Cilj 237: predstavi dejavnost in vrste trgovine; 

9. Cilj 241: analizira vlogo bank v prometu blaga in storitev; 

10. Cilj 242: opredeli gospodarski pomen zavarovalnic in predstavi vrste zavarovanj; 

11. Cilj 243: opredeli področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma; 

12. Cilj 244: oceni dejavnike turistične ponudbe in dejavnike turističnega povpraševanja; 

13. Cilj 245: ob primerih analizira vlogo ekonomskih osebkov; 

14. Cilj 246: ponazori gospodarsko dejavnost z ekonomskim krožnim tokom; 

15. Cilj 247: ugotavlja posledice tehnične in družbene delitve dela; 

16. Cilj 248: analizira strukturo podjetij po dejavnosti, velikosti in lastnini v Sloveniji; 
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17. Cilj 249: oceni vlogo terciarnega sektorja v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji; 

18. Cilj 250: razvrsti posamezne gospodarske dejavnosti v primarni, sekundarni in 

terciarni sektor; 

19. Cilj 251: analizira pomen obrti in industrije v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji; 

20. Cilj 252: analizira vlogo trgovskih posrednikov in sestavi enostavne pogodbe; 

21. Cilj 253: v praksi poišče različne organizacijske oblike trga. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so pri informativnih ciljih podali sledeča manjkajoča znanja: 

 Pozna SKD klasifikacijo. 

 Javni – zasebni sektor. 

 Profitni – neprofitni. 

 Lokalno – regionalno – EU – globalno. 

 Logistika. 

 Pozna pomen zavarovalnega posrednika, pozna zavarovalno pogodbo, polico, 

premijo. 

 Pozna pomen zavarovalnega posrednika, police in vinkulacijo. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil informativni cilj 241: analizira vlogo bank v prometu blaga in drugih 

finančnih storitev. Drugemu evalvatorju se zadnji del cilja 252 »v tem sklopu ne zdi logičen«: 

analizira vlogo trgovskih posrednikov in sestavi enostavne pogodbe. 
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5.3.10 Strokovni modul Sodobno gospodarstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Temelji pravne kulture 

 

KOMPETENCE: 

 PRAK1: Razumevanje potrebe po pravno organiziranih družbenih odnosih. 

 PRAK2: Ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države. 

 PRAK3: Zagotavljanje uresničevanja načela ustavnosti in zakonitosti. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 32 ciljev, oceno 1 je pridobilo 13 ciljev (40,6 %): 

1. Cilj 259: opredeli pojem prava; 

2. Cilj 260: pojasni odnos med državo in pravom; 

3. Cilj 261: loči pravo od drugih družbenih pravil; 

4. Cilj 262: opiše temeljne pravne vrednote; 

5. Cilj 263: pozna zgradbo pravnega pravila; 

6. Cilj 264: pojasni vrste pravnih kršitev, pravnih sankcij in namen kaznovanja; 

7. Cilj 265: opredeli pravni akt in razloži vrste pravnih virov; 

8. Cilj 266: opredeli pravno razmerje in razloži sposobnosti fizičnih in pravnih oseb; 

9. Cilj 267: našteje pravne panoge sodobnega pravnega sistema; 

10. Cilj 269: opiše in razloži pravnovarstvene postopke; 

11. Cilj 276: ravna v skladu s pravom in moralnimi načeli; 

12. Cilj 278: poišče sestavine pravnega pravila v besedilu pravnega akta; 

13. Cilj 281: poišče pravne vire v uradnem listu, na internetu in v knjižni obliki. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da, zelo dobro. 

 Operativni cilji so zelo široki. Dodati bi bilo potrebno cilje, ki bi se povezovali z 

gospodarskim pravom in na ta način bi dosegli boljšo povezanost s splošnimi 

poklicnimi kompetencami. 

 

 



 

 118 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih podal sledeča manjkajoča znanja: 

 Pozna cilje prava. 

 Opiše vlogo prava v gospodarstvu in gospodarskih družbah. 

 Spozna kolektivne pogodbe (podjetniške in panožne). 

Pri formativnih ciljih pa je dodal: 

 Našteje primere pravnih aktov, ki se najpogosteje pojavljajo pri gospodarskem pravu. 

Za formativni cilj 286 (poišče pravne vire o človekovih pravicah in izdela kodeks dijakovih 

pravic in dolžnosti) predlaga, da se ga nadomesti z: »se seznani s primeri kodeksov pravic in 

dolžnosti«.  

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri informativnih ciljih sklopa dodal: »Potrebno je vzpostaviti primerno 

razmerje med cilji, povezanimi z osnovnim spoznavanjem kulture in cilji, povezanimi z 

gospodarskim pravom, pri čemer naj bi slednji prevladovali.« 

 

5.3.11 Strokovni modul Sodobno gospodarstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja 

 

KOMPETENCE: 

 POVP1: Razumevanje pravnih temeljev poslovanja gospodarskih družb. 

 POVP2: Razvijanje racionalnosti in delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve in 

prenehanja gospodarskih družb. 

 POVP3: Ravnanje skladno z načelom avtonomije volje pravnih subjektov v 

civilnopravnih razmerjih in z načeli obligacijskega prava. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 34 ciljev, oceno 1 je pridobilo 24 ciljev (70,6 %): 

1. Cilj 291: opiše pravnoorganizacijske oblike gospodarskih družb; 

2. Cilj 292: primerja osebne in kapitalske družbe; 

3. Cilj 293: predstavi prednosti in slabosti posameznih gospodarskih družb in 

samostojnega podjetnika; 

4. Cilj 296: razlikuje likvidacijo, sanacijo in stečaj; 

5. Cilj 297: pozna zakonske določbe za sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi; 
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6. Cilj 299: pojasni značilnosti civilnopravnih razmerij; 

7. Cilj 302: opredeli obligacijsko razmerje in pojasni značilnosti ter pravne vire obligacij; 

8. Cilj 303: razloži zakonite pogoje za sklenitev in veljavnost pogodbe; 

9. Cilj 304: pojasni elemente za nastanek odškodninske obveznosti; 

10. Cilj 305: našteje načine prenehanja obveznosti, razloži izpolnitev in zastaranje; 

11. Cilj 306: našteje najpogostejše obligacijske pogodbe civilnega in gospodarskega 

prava; 

12. Cilj 307: pojasni sestavine in razloži izpolnitev prodajne pogodbe; 

13. Cilj 308: poišče primere posameznih gospodarskih družb in samostojnega podjetnika; 

14. Cilj 312: predvidi pravne posledice napačnih podjetniških odločitev; 

15. Cilj 313: se zaveda pomena doslednega spoštovanja pravnih predpisov za varstvo 

pravic delavcev; 

16. Cilj 314: poišče in analizira primere civilnopravnih razmerij v vsakdanjem življenju; 

17. Cilj 315: ukrepa v primerih kršitev stvarnih pravic; 

18. Cilj 316: poišče potrebne podatke v zemljiški knjigi; 

19. Cilj 317: oceni pomen soglasne izjave volje strank za nastanek obligacijskega 

razmerja; 

20. Cilj 318: ugotavlja pravne posledice nezmožnosti in nedopustnosti pri sklenitvi 

pogodbe; 

21. Cilj 319: prepozna subjektivno in objektivno odgovornost; 

22. Cilj 320: poišče pravno pomoč v primeru nedopustnega škodnega ravnanja in nastale 

škode; 

23. Cilj 323: predvidi pravne posledice nepravilne izpolnitve prodajne pogodbe po krivdi 

prodajalca in po krivdi kupca; 

24. Cilj 324: samostojno oblikuje in sklepa prodajne pogodbe. 

 

Tabela 40: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Pravnoorganizacijski 

vidiki poslovanja 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 301: pozna sestavo in načela za 

vodenje zemljiške knjige. 
6 2 1 9 1,44 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 
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 So ustrezno opredeljeni, predlagam le več ciljev, povezanih z iskanjem ustreznih 

pravnih virov (IKT). 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih podal sledeča manjkajoča znanja: 

 Našteje primere javnih knjig in namene uporabe. 

 Razlikuje panožno in podjetniško kolektivno pogodbo. 

 Opiše vlogo kolektivnih pogodb. 

Pri formativnih ciljih pa je dodal: 

 Našteje vire, kje lahko najde primere pogodb. 

 Presodi, kdaj je potrebno poiskati pravno pomoč. 

 Našteje vrste pravne pomoči. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 296: razlikuje likvidacijo, sanacijo in stečaj in prisilno 

poravnavo. En evalvator za informativni cilj 295 (opiše postopek ustanovitve gospodarske 

družbe) predlaga, da se ga nadomesti z: »našteje vire, kjer lahko najde informacije o 

postopkih ustanovitve in prenehanja«. Drug evalvator pa za informativni cilj 301 (pozna 

sestavo in načela za vodenje zemljiške knjige) meni, da »bi bilo dovolj, da pozna vsebino 

informacij v zemljiški knjigi«. 

 

5.3.12 Strokovni modul Finančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Finančni trgi in ustanove 

 

KOMPETENCI: 

 FTI1: Poznavanje osnovnih funkcij finančnega trga, finančnih posrednikov in njihovo 

vlogo. 

 FTI2: Opredeljevanje vloge in dejavnosti finančnih ustanov v Sloveniji. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 20 ciljev, oceno 1 je pridobilo 18 ciljev (90,0 %): 

1. Cilj 325: opredeli osnovne funkcije finančnega trga; 

2. Cilj 326: navede finančne ustanove in finančne posrednike ter predstavi njihovo vlogo; 

3. Cilj 327: pojasni sistem nadzora nad finančnimi ustanovami; 
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4. Cilj 328: predstavi vrednostne papirje in jih med seboj primerja; 

5. Cilj 329: predstavi načine varčevanja v vrednostnih papirjih; 

6. Cilj 330: pojasni davčni vidik varčevanja v vrednostnih papirjih; 

7. Cilj 331: pojasni vlogo investicijskih skladov in namen varčevanja v investicijskih 

skladih; 

8. Cilj 332: opiše način delovanja trga vrednostnih papirjev; 

9. Cilj 333: našteje vrste in opiše bistvene značilnosti vzajemnih skladov; 

10. Cilj 334: razume načine varčevanja v vzajemnih skladih; 

11. Cilj 335: predstavi druge investicijske sklade ter pojasni sistem upravljanja in cilje; 

12. Cilj 336: opiše način varstva in servisiranja vlagateljev; 

13. Cilj 337: opravi primerjavo med posameznimi ponudniki finančnih storitev; 

14. Cilj 338: izvede primerjavo med različnimi varčevalnimi možnostmi in se med danimi 

možnostmi odloči za najprimernejšo; 

15. Cilj 339: na konkretnem primeru varčevanja ponazori različne možnosti; 

16. Cilj 340: predvidi situacije, zaradi katerih je potreben nadzor nad finančnimi 

ustanovami; 

17. Cilj 342: opredeli posamezne vrste dolžniških vrednostnih papirjev s poudarkom na 

tveganju ter pričakovani donosnosti; 

18. Cilj 344: ovrednoti prednosti in pomanjkljivosti varčevanja v vzajemnih skladih v 

primerjavi z drugimi možnostmi varčevanja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da. Predlog za praktične primere: preračuna vrednostne papirje na tržno ceno z 

iskanjem tečaja v borzni tečajnici. 

 Da, čeprav se zdi, da manjkajo nekatere vsebine. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih podal sledeča manjkajoča znanja: 

 Javne finance. 

 Proračunsko financiranje. 

 Davčni sistem. 

 Tuje valute in tečaji. 

Pri formativnih ciljih sta dva evalvatorja dodala: 

 Opiše različne tipe vlagateljev in varčevalcev. 

 Preračunavanje v tuje valute. 

 

OPOMBE: 

Evalvatorji v tem sklopu niso podali opomb. 

 

5.3.13 Strokovni modul Finančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop Plačilni 

promet in poslovanje z gotovino 

 

KOMPETENCE: 

 PPPG1: Odpiranje, vodenje in zapiranje računa stranke. 

 PPPG2: Izvajanje postopkov plačevanja. 

 PPPG3: Poslovanje z gotovino. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 21 ciljev, oceno 1 je pridobilo 20 ciljev (95,2 %): 

1. Cilj 345: opiše lastnosti transakcijskega računa in našteje različne vrste računov; 

2. Cilj 346: spozna postopek odprtja, vodenja in zaprtja transakcijskega računa; 

3. Cilj 347: opiše prednosti in pomanjkljivosti elektronskega poslovanja z računi ter 

tveganja za banko in za stranko; 

4. Cilj 348: spozna osnove plačilnega prometa v državi in s tujino; 

5. Cilj 349: predstavi različne plačilne instrumente; 

6. Cilj 350: navede primere in načine plačil z računov brez soglasja imetnikov; 

7. Cilj 351: opredeli vlogo zbirnega centra; 

8. Cilj 352: pozna plačilni promet s tujino in njegove instrumente; 

9. Cilj 353: razume pomen odpravnin/tarif nadomestil, njihovo vlogo z vidika 

konkurenčne prednosti, ureditev v aktih banke; 
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10. Cilj 354: opozori na tveganja pri izvajanju plačilnega prometa; 

11. Cilj 355: spozna pravila rokovanja z gotovino v vseh fazah blagajniškega poslovanja; 

12. Cilj 356: odpira transakcijski račun za fizično ali pravno osebo; 

13. Cilj 357: vodi transakcijski račun vključno z vso potrebno spremljajočo 

dokumentacijo; 

14. Cilj 358: zapira transakcijski račun; 

15. Cilj 359: izvede postopek plačila s plačilnim nalogom, posebno položnico, posebno 

nakaznico; 

16. Cilj 361: izvede plačila na podlagi pooblastila imetnika transakcijskega računa: 

direktno bremenitev, direktno odobritev, trajni nalog; 

17. Cilj 362: izračuna višino odpravnine za vodenje transakcijskega računa; 

18. Cilj 363: izvaja postopek vodenja blagajne, izdaja, sprejema zneske gotovine, 

identificira stranko, zaključuje blagajno; 

19. Cilj 364: vodi predpisano dokumentacijo za blagajniško poslovanje; 

20. Cilj 365: razlikuje pristne od ponarejenih bankovcev in kovancev za domačo in tuje 

valute. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili z da. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih dodal: Elektronsko bančništvo.  

Pri formativnih ciljih je drug evalvator dodal: Loči debetne in kreditne kartice. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta v cilju 355 spremenila besedo rokovanje v poslovanje: spozna pravila 

rokovanja poslovanja z gotovino v vseh fazah blagajniškega poslovanja. Podobno je dejal 

eden izmed evalvatorjev za cilj 347, kjer se mu zdi bolj ustrezen termin uporabnik namesto 

stranka: opiše prednosti in pomanjkljivosti elektronskega poslovanja z računi ter tveganja za 

banko in za stranko uporabnika. Enako meni za cilj 363: izvaja postopek vodenja blagajne, 

izdaja, sprejema zneske gotovine, identificira stranko uporabnika, zaključuje blagajno. Eden 

izmed evalvatorjev je dopolnil cilj 358: zapira transakcijski račun za fizično ali pravno osebo. 



 

 124 

Dva evalvatorja je pri cilju 362 zmotila uporaba besede odpravnina, predlagala sta sledeče 

popravke: 

 izračuna višino odpravnine stroška za vodenje transakcijskega računa; 

 izračuna višino odpravnine nadomestila za vodenje transakcijskega računa. 

 

5.3.14 Strokovni modul Finančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop Prodaja 

finančnih storitev 

 

KOMPETENCE: 

 PFS1: Trženje finančnih storitev. 

 PFS2: Prodajanje finančnih storitev. 

 PFS3: Razlikovanje vrst davščin. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 29 ciljev, oceno 1 je pridobilo 17 ciljev (58,6 %): 

1. Cilj 366: našteje in opiše vrste strank finančnih institucij; 

2. Cilj 368: primerja različne oblike trženja v finančnih ustanovah; 

3. Cilj 369: prikaže različne načine ugotavljanja zadovoljstva strank; 

4. Cilj 371: našteje in opredeli ključne dejavnike uspešne prodaje finančnih storitev; 

5. Cilj 372: opredeli ključne lastnosti uspešnih prodajalcev finančnih storitev; 

6. Cilj 373: pojasni pomen kakovosti izvajanja finančnih storitev na zadovoljstvo, 

zvestobo strank; 

7. Cilj 374: spozna različne tipe strank in načine uspešne prodaje za vsak tip posebej; 

8. Cilj 375: obvlada tehnike komuniciranja, prilagojene posameznemu tipu stranke; 

9. Cilj 376: opredeli faze enostavnega postopka uspešne prodaje finančnih storitev; 

10. Cilj 377: obvlada vse faze tehnike prodaje finančnih storitev; 

11. Cilj 381: poveže posamezne vrste storitev finančnih institucij z določenimi strankami; 

12. Cilj 383: pripravi ponudbo finančnih storitev; 

13. Cilj 386: razvije profil uspešnega prodajalca finančnih storitev; 

14. Cilj 387: argumentira pomen etičnega ravnanja pri prodaji finančnih storitev in vpliv 

na stranke; 

15. Cilj 388: na konkretni situaciji identificira primere želenega in neželenega ravnanja 

delavcev finančnih ustanov; 

16. Cilj 389: komunicira s stranko; 

17. Cilj 391: samostojno izvede sklenitev finančnega posla. 
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Tabela 41: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Prodaja finančnih storitev 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 378: pojasni davke, javne izdatke in 

javne dohodke kot instrumente davčne 

politike. 

5 3 1 9 1,56 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Da. Povsod kjer se pojavi beseda stranka, predlagam, da se zamenja z besedo 

uporabnik. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Evalvatorji pri tem sklopu niso dodali morebitnih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 218: našteje in prikaže vrste davkov v finančnih storitvah za 

fizične osebe in pravne osebe. En evalvator je pri cilju 372 spremenil besedo opredeli v 

razvije: opredeli razvije ključne lastnosti uspešnih prodajalcev finančnih storitev. Pri cilju 378 

(pojasni davke, javne izdatke in javne dohodke kot instrumente davčne politike) je evalvator 

opomnil, da »cilj sodi v finančno poslovanje«. Pri cilju 389 (komunicira s stranko) je drug 

evalvator zapisal, da je »to samoumeven cilj, zato ga ni potrebno posebej navajati«.  

En evalvator je za cilje 367 (pojasni segmentiranje in njegove cilje), 370 (predstavi in 

primerja različne prodajne poti) in 382 (izvede postopek segmentiranja fizičnih oseb kot 

strank po izbranem kriteriju) dejal, da »so že vključeni v drugih modulih«. 

 

5.3.15 Strokovni modul Materialno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Denarno poslovanje 

 

KOMPETENCE: 

 DP1: Evidentiranje gotovinskega in negotovinskega prometa v poslovnih knjigah. 

 DP2: Razvijanje doslednosti in natančnosti pri poslovanju z denarnimi sredstvi. 

 DP3: Opredeljevanje in izračunavanje davkov. 
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V tem strokovno vsebinskem sklopu je 11 ciljev, od tega jih je oceno 1 pridobilo 10 (90,9 %): 

1. Cilj 395: pozna pojem gotovine in knjižnega denarja; 

2. Cilj 396: spozna obrazce plačilnega prometa; 

3. Cilj 397: opredeli menico in čeke ter njuno evidenco; 

4. Cilj 398: razlikuje različne davke; 

5. Cilj 399: loči med gotovinskim in negotovinskim plačilnim prometom; 

6. Cilj 400: v poslovnih knjigah evidentira gotovinski in negotovinski plačilni promet; 

7. Cilj 401: evidentira čeke in menico; 

8. Cilj 402: obračuna DDV; 

9. Cilj 403: knjiži DDV v poslovnih knjigah; 

10. Cilj 404: pripravlja računovodska poročila kot podlago za poslovne odločitve.  

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 DP1 in 3 sta ustrezno opredeljeni. DP2 pa sploh ni opredeljena skozi cilje. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali morebitnih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri informativnih ciljih zapisal, da so »skromni in medsebojno nepovezani cilji 

v primerjavi z drugimi sklopi«. Pri cilju 404 (pripravlja računovodska poročila kot podlago za 

poslovne odločitve) je zapisal, da je »že vključen cilj v drugih sklopih«. Pri cilju 405 

(uporablja računalnik pri spremljanju poslovanja podjetja) pa je dejal, da je »samoumeven 

cilj«.  
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5.3.16 Strokovni modul Materialno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Evidentiranje blaga in storitev 

 

KOMPETENCE: 

 EBS1: Sestavljanje nabavne in prodajne kalkulacije. 

 EBS2: Knjiženje nabave materiala in blaga. 

 EBS3: Knjiženje prodaje blaga, materiala in storitev. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 14 ciljev, pri čemer so oceno 1 pridobili vsi: 

1. Cilj 406: razume nabavne kalkulacije; 

2. Cilj 407: razume knjiženje nabave neposredno na kontu zalog oz. s konti nabave; 

3. Cilj 408: razume knjiženje prenosa blaga iz skladišča v prodajalno; 

4. Cilj 409: razume knjiženje spremembe zalog blaga; 

5. Cilj 410: razlikuje različne spremembe zalog materiala; 

6. Cilj 411: opiše različne metode vrednotenja porabe; 

7. Cilj 412: pojasni različne načine prodaje; 

8. Cilj 413: pojasni vpliv prodaje učinkov na uspešnost poslovanja; 

9. Cilj 414: izračuna nabavno kalkulacijo; 

10. Cilj 415: knjiži nabavo neposredno na kontu zalog oz. prek kontov nabave; 

11. Cilj 416: knjiži porabo materiala po različnih metodah in ugotovi vrednost zalog; 

12. Cilj 417: knjiži kalo, presežke in primanjkljaje materiala; 

13. Cilj 418: knjiži prodajo blaga za potrošniški kredit in na kasnejše plačilo; 

14. Cilj 419: knjiži prodajo blaga za gotovino. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Da, v celoti. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Evalvatorji za ta sklop niso podali manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 
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5.3.17 Strokovni modul Materialno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Računovodenje proizvodnje 

 

KOMPETENCE: 

 RP1: Razporejanje stroškov po naravnih vrstah. 

 RP2: Izračunavanje uspešnosti poslovanja in primerjava rezultatov ter vpliv stroškov 

na poslovni izid. 

 RP3: Evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s poslovnim izidom. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 19 ciljev, pri čemer jih je oceno 1 pridobilo 16 (84,2 %): 

1. Cilj 420: opredeli aktivne in pasivne časovne razmejitve; 

2. Cilj 421: spozna stroške proizvodnega podjetja; 

3. Cilj 422: seznani se z različnimi delitvami stroškov proizvodnje; 

4. Cilj 423: opredeli vpliv stroškov na poslovni izid podjetja; 

5. Cilj 424: razlikuje pojme odhodkov in prihodkov; 

6. Cilj 425: razume pomen uspešnosti poslovanja; 

7. Cilj 427: knjiži kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane prihodke; 

8. Cilj 428: knjiži vnaprej vračunane stroške, odhodke in kratkoročno odložene prihodke; 

9. Cilj 429: izračuna uspešnost poslovanja; 

10. Cilj 431: evidentira poslovne dogodke v zvezi s poslovnim izidom; 

11. Cilj 432: loči med stalnimi in spremenljivimi stroški; 

12. Cilj 433: loči med proizvajalnimi in neproizvajalnimi stroški; 

13. Cilj 434: razporeja stroške po stroškovnih mestih in nosilcih; 

14. Cilj 435: pozna vrste stroškovnih mest; 

15. Cilj 436: ob pomoči prihodkov in odhodkov ugotovi uspešnost poslovanja; 

16. Cilj 438: izdela izkaze uspeha podjetja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 
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OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 424: razlikuje pojme odhodkov in prihodkov ter izdatkov in 

prejemkov. 

 

5.3.18 Strokovni modul Komercialno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Nabava in prodaja 

 

KOMPETENCI: 

 NIP1: Razumevanje nabavnih, skladiščnih in prodajnih postopkov. 

 NIP2: Spoznavanje in uporaba poslovne dokumentacije. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, pri čemer ni ocene 1 pridobil noben cilj. Ravno 

tako tudi ni bilo cilja, ki bi bil slabo ocenjen. Aritmetične sredine ocen ciljev se gibljejo med 

M = 1,11 in M = 1,33. 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so navedli sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih:  

 Razume koncept garancije. 

 Razlikuje med rabatom in maržo. 

 Prodaja storitev. 

 Pozna garancijski list. (2 evalvatorja) 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 453: samostojno sestavi ponudbo, povpraševanje, račun in 

predračun. En evalvator je celoten vsebinski sklop komentiral: »Prevelik poudarek na prodaji 

blaga«. Drug evalvator, kateri je vse cilje ocenil z oceno 2, je za celoten sklop dejal, da je »že 

vse zajeto pri Poslovanju podjetij«. 
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5.3.19 Strokovni modul Komercialno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Tržno komuniciranje 

 

KOMPETENCE: 

 TKO1: Analiziranje trženjskega okolja, porabniških trgov in nakupnega vedenja. 

 TKO2: Spoznavanje načinov oblikovanja cen in primerjanje različnih tržnih poti. 

 TKO3: Oblikovanje strategij promocijskega spleta. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, pri čemer noben cilj ni bil od vseh evalvatorjev 

ocenjen z oceno 1. Ravno tako evalvatorji niso nobenega cilja slabo ocenili. Aritmetične 

sredine ocen vseh ciljev se gibljejo med M = 1,11 in M = 1,33. 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so navedli sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna vlogo blagovne znamke. 

 Razlikuje trženje na trgu končnih kupcev in na medorganizacijskem trgu. 

 Oblikovanje učinkovitih predstavitev. 

 Pozna trženjski splet. (2 evalvatorja) 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Izdela primer trženja skozi celoten trženjski splet. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta pri cilju 469 prečrtala besedo najbolj: uporabi najbolj optimalno nabavno 

in prodajno pot. Evalvator, ki je vse cilje ocenil z oceno 2, je za celoten sklop dejal, da je »že 

vse zajeto pri Poslovanju podjetij«. 
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5.3.20 Strokovni modul Komercialno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Razvrščanje blaga 

 

KOMPETENCE: 

 RBL1: Razvrščanje blaga in poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na uporabno vrednost 

blaga. 

 RBL2: Razlikovanje med različnimi vrstami blaga in poznavanje njihovih lastnosti. 

 RBL3: Razumevanje pomena klasifikacije blaga in ciljev standardizacije. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 11 ciljev, pri čemer je oceno 1 pridobilo 7 ciljev (63,6 %): 

1. Cilj 474: razčleni in opiše dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost blaga; 

2. Cilj 476: loči med različnimi vrstami blaga; 

3. Cilj 478: pozna cilje standardizacije in različne vrste standardov; 

4. Cilj 480: prepozna različne vrste blaga in ga zna ovrednotiti v procesu trgovinskega 

poslovanja; 

5. Cilj 481: klasificira blago po določenih kategorijah; 

6. Cilj 482: uporablja slovenske standarde; 

7. Cilj 483: zna razbrati oznake standardov. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Evalvatorji v tem sklopu niso navedli morebitnih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 478 (pozna cilje standardizacije in različne vrste standardov) zapisal: 

»Katerih standardov?«. 
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5.3.21 Strokovni modul Upravno-administrativno poslovanje – Strokovno 

vsebinski sklop Upravno poslovanje 

 

KOMPETENCE: 

 UP1: Uporabljanje pravil upravnega postopka. 

 UP2: Sestavljanje vlog, vabil, zapisnikov. 

 UP3: Pisanje preprostih odločb in sklepov. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 52 ciljev, oceno 1 je pridobilo 41 ciljev (78,8 %): 

1. Cilj 484: opredeli pojme uprava, javna uprava, državna uprava; 

2. Cilj 485: pojasni osnovno organizacijo državne uprave; 

3. Cilj 487: razloži pojem uradne osebe in pogoje za njeno izločitev; 

4. Cilj 488: primerja pasivne in aktivne stranke; 

5. Cilj 489: razloži pomen procesne sposobnosti stranke; 

6. Cilj 490: opiše vrste zastopanj in pojasni, kdaj pridejo v poštev; 

7. Cilj 491: pozna sestavine vloge; 

8. Cilj 492: našteje sestavine vabila; 

9. Cilj 493: razlikuje med različnimi vrstami vročitev; 

10. Cilj 494: opiše sestavne dele zapisnika; 

11. Cilj 495: razloži posamezne vrste rokov; 

12. Cilj 496: pozna pravila štetja rokov; 

13. Cilj 497: našteje pogoje za vrnitev zadeve v prejšnje stanje; 

14. Cilj 498: našteje in opiše vrste stroškov v postopku; 

15. Cilj 499: pozna pogoje za oprostitev plačila stroškov; 

16. Cilj 500: razlikuje med javnimi in zasebnimi listinami; 

17. Cilj 501: pojasni pogoje za skrajšani postopek; 

18. Cilj 504: razlikuje med odločbo, sklepom in uradnim zaznamkom; 

19. Cilj 505: opiše pritožbeni postopek in našteje možne rešitve v pritožbenem postopku; 

20. Cilj 506: pozna načine izvršbe; 

21. Cilj 507: razume pomen varovanja osebnih podatkov; 

22. Cilj 510: razvrsti posamezne organe in službe v skladu s pojmi javna, državna, 

poslovna uprava; 

23. Cilj 511: razvrsti dejavnosti med pristojne organe; 

24. Cilj 513: prepozna pogoje za obvezno izločitev uradne osebe; 
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25. Cilj 514: določi, kdo je dolžan preskrbeti dokazila; 

26. Cilj 515: prepozna procesno nesposobno stranko; 

27. Cilj 516: napiše pooblastilo za zastopanje; 

28. Cilj 517: sestavi vlogo; 

29. Cilj 518: sestavi uradno vabilo; 

30. Cilj 519: izpolni dokumente za vročitev; 

31. Cilj 520: napiše zapisnik; 

32. Cilj 521: določi začetek roka; 

33. Cilj 522: izračuna konec roka; 

34. Cilj 524: določi plačnika stroškov; 

35. Cilj 525: oceni upravičenost do oprostitve plačila; 

36. Cilj 526: prepozna javno listino; 

37. Cilj 528: preveri pravilnost vročitve vabila; 

38. Cilj 530: napiše uradni zaznamek, sestavi preprosto odločbo in sklep; 

39. Cilj 531: izbere rešitev v pritožbenem postopku; 

40. Cilj 532: izbere način izvršbe glede na predmet izvršbe; 

41. Cilj 533: presodi, komu lahko posreduje osebne podatke posameznika. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 
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5.3.22 Strokovni modul Upravno-administrativno poslovanje – Strokovno 

vsebinski sklop Administrativno poslovanje 

 

KOMPETENCE: 

 ADM1: Ravnanje z dokumentarnim gradivom od sprejema do odprave oz. 

shranjevanja. 

 ADM2: Pisanje poslovnih in uradnih dopisov. 

 ADM3: Uporabljanje sodobne pisarniške tehnologije/avtomatiziran način pisarniškega 

poslovanja. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 62 ciljev, oceno 1 je pridobilo 46 ciljev (74,2 %): 

1. Cilj 536: pojasni pomen pisarniškega poslovanja; 

2. Cilj 538: predstavi osebnostne lastnosti pisarniškega delavca; 

3. Cilj 539: našteje in predstavi faze pisarniškega poslovanja od sprejema pošiljke do 

arhiviranja; 

4. Cilj 540: razvrsti dokumente po različnih kriterijih; 

5. Cilj 541: pojasni, kaj je namen priloge; 

6. Cilj 542: podrobno opiše sestavo zadeve in pojasni, kaj je dosje; 

7. Cilj 543: primerja fascikel in registrator; 

8. Cilj 544: predstavi uporabo pečatov in štampiljk (predpisane in nepredpisane oblike); 

9. Cilj 546: razloži postopek sprejema pošte od različnih dostavljavcev in od strank; 

10. Cilj 547: presodi, katere pošiljke lahko odpre in katerih ne sme – glede na zaupnost 

dokumenta; 

11. Cilj 548: podrobno opiše pregledovanje pošiljk; 

12. Cilj 549: na primeru predstavi signiranje; 

13. Cilj 550: preizkusi različne načine razvrščanja gradiva; 

14. Cilj 551: predstavi delovodnik; 

15. Cilj 552: pove, kaj je namen pisarniške odredbe, kako je sestavljena in kdo jo napiše; 

16. Cilj 554: našteje in opiše sestavne dele poslovnega dopisa in uradnega dopisa; 

17. Cilj 555: primerja poslovni dopis in uradni dopis; 

18. Cilj 556: podrobno opiše mesto in načina za oblikovanje podpisa na dokumentu; 

19. Cilj 558: pojasni podpisovanje »po pooblastilu« in »nadomešča«; 

20. Cilj 560: razloži uporabo »parafe«; 

21. Cilj 563: našteje in opiše načine plačila za opravljene poštne storitve; 
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22. Cilj 564: pojasni pomen vročilnice; 

23. Cilj 565: opiše poštno povratnico; 

24. Cilj 566: primerja osebno in elektronsko vročanje; 

25. Cilj 567: našteje in opiše vrste dokumentarnega gradiva; 

26. Cilj 573: sprejema pošto različnih dostavljavcev in od strank; 

27. Cilj 574: pregleduje klasične pošiljke in pošte v elektronski obliki; 

28. Cilj 575: uporablja sprejemno štampiljko in signira zadeve in dokumente; 

29. Cilj 576: razvršča gradivo po različnih kriterijih; 

30. Cilj 577: evidentira dokumente oz. zadeve; 

31. Cilj 578: vpisuje podatke na kartotečno kartico in v elektronsko evidenco; 

32. Cilj 579: evidentira zadeve v delovodnik, opravi prenos zadeve, zaključi delovodnik; 

33. Cilj 580: vodi rokovnik v skladu s pravili za vodenje rokovnika; 

34. Cilj 581: sestavi in napiše poslovni dopis; 

35. Cilj 582: sestavi in napiše uradni dopis; 

36. Cilj 583: oblikuje podpise na dokumentu; 

37. Cilj 584: organizira odpravo pošiljk; 

38. Cilj 585: naslavlja pošiljke na fizične in pravne osebe, na poštni predal, na posebno 

poštno številko in v tujino; 

39. Cilj 586: hrani dokumentarno gradivo v skladu z veljavno zakonodajo; 

40. Cilj 587: zlaga zadeve v zbirkah dokumentarnega gradiva; 

41. Cilj 588: vpisuje podatke v različne dele zemljiške knjige; 

42. Cilj 591: pripravi dokumentacijo za službena in poslovna potovanja; 

43. Cilj 593: oblikuje in napiše sklepe; 

44. Cilj 595: vodi evidence v zvezi z delom; 

45. Cilj 596: oblikuje in izpolni obrazce; 

46. Cilj 597: ureja fizično okolje, v katerem dela. 

 

Tabela 42: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Administrativno 

poslovanje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 594: ureja in vodi evidenco delovnih 

knjižic. 
6 1 2 9 1,56 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 ADM1 in 2 sta ustrezno opredeljeni. Za kompetenco ADM3 pa ni jasno razvidno, 

kateri cilji in kako so povezani z razvojem te kompetence. 

 ADM1 in 2 sta dobro opredeljeni, ADM3 pa ni dovolj dobro pokrita. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Ravnanje in oblikovanje elektronskega gradiva. 

 Oblikovanje dokumentov. 

Pri formativnih ciljih pa je dodal: 

 Oblikuje dokumente in besedila z uporabo raznih programskih orodij. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 538 spremenil besedo predstavi v razvije: predstavi razvije 

osebnostne lastnosti pisarniškega delavca. Pri cilju 543 (primerja fascikel in registrator) sta 

dva izmed evalvatorjev zapisala, da je »fascikel tujka«. Eden izmed evalvatorjev je pri ciljih 

569 (pojasni, kaj je zemljiška knjiga in opiše njeno zgradbo), 570 (predstavi delo notarja in 

njegove storitve) in 571 (predstavi delo matične službe in evidenco v povezavi z njo) zapisal, 

da »bolj spada v sklop Upravno poslovanje«. Pri cilju 594 (ureja in vodi evidenco delovnih 

knjižic) sta dva evalvatorja dejala, da »so ukinjene«. 

 

5.3.23 Strokovni modul Zavarovalne storitve – Strokovno vsebinski sklop 

Zavarovalno pravo 

 

KOMPETENCE: 

 ZP1: Zagotavljanje uresničevanja odškodninskega in pogodbenega prava v 

zavarovalništvu. 

 ZP2: Zagotavljanje uresničevanja pravnega sistema in njegovih sestavnih delov pri 

varstvu potrošnikov in konkurence. 

 ZP3: Razlaganje vsebine pogodb najpogostejših premoženjskih in osebnih zavarovanj 

na konkretnih primerih. 
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Strokovno vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, pri čemer so oceno 1 pridobili vsi: 

1. Cilj 598: pozna temeljne predpostavke odškodninskega razmerja; 

2. Cilj 599: loči med krivdno in objektivno odgovornostjo; 

3. Cilj 600: razloži definicijo zavarovalne pogodbe in njene bistvene sestavine; 

4. Cilj 601: pojasni slučajnost dogodka, zavarovalno vsoto, premijo in zavarovalni 

primer; 

5. Cilj 602: razume pravila, ki urejajo trg in delovanje udeležencev na njem; 

6. Cilj 603: opiše sistem varstva osebnih podatkov; 

7. Cilj 604: loči med premoženjskim in osebnim zavarovanjem; 

8. Cilj 605: razume pomen in vlogo splošnih pogojev zavarovanja; 

9. Cilj 606: spozna načine sklepanja zavarovalne pogodbe; 

10. Cilj 607: preuči in analizira vsebino odškodninske obveznosti ter odškodninske 

odgovornosti na konkretnih zavarovalnih primerih; 

11. Cilj 608: presoja različne elemente posameznega zavarovalnega razmerja in predstavi 

njihovo vlogo v okviru zavarovalne pogodbe; 

12. Cilj 609: poišče in izbere primeren način sklepanja premoženjskega in/ali osebnega 

zavarovanja v konkretnem primeru; 

13. Cilj 610: uporablja določila sistema varstva osebnih podatkov. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Ne, sem navedel, kaj je potrebno še obvezno dodati. 

 Ne, razen, če se upošteva manjkajoča znanja. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih podala sledeča manjkajoča znanja: 

 Pozna pozavarovanje, vinkulacijo, zavarovalno polico, zavarovalnega zastopnika, 

zavarovalno provizijo, splošne pogoje poslovanja. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 602: razume pravila, ki urejajo trg zavarovanj in delovanje 

udeležencev na njem. 
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5.3.24 Strokovni modul Zavarovalne storitve – Strokovno vsebinski sklop Osnove 

zavarovalništva 

 

KOMPETENCI: 

 OZ1: Zagotavljanje kakovostnega izvajanja zavarovalnih storitev. 

 OZ2: Izvajanje potrebnih postopkov za reševanje enostavnih škodnih primerov in 

poplačilo regresnih terjatev. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, pri čemer jih je oceno 1 pridobilo 11 (84,6 %): 

1. Cilj 611: opredeli in spozna zavarovalništvo, zavarovalne podlage in ekonomska 

načela poslovanja zavarovalnice; 

2. Cilj 612: prepozna temeljne zavarovalne pojme, osnovna načela in elemente 

premoženjskih in osebnih zavarovanj; 

3. Cilj 613: seznani se z osnovami za premijski izračun pri premoženjskih in osebnih 

zavarovanjih; 

4. Cilj 614: spozna tehnike prodajnega komuniciranja in prodajni razgovor; 

5. Cilj 616: pojasni postopek likvidacije zavarovalnih primerov pri premoženjskih in/ali 

osebnih zavarovanjih, razloži postopek prijave zavarovalnih primerov ter pridobitve 

pravic iz naslova različnih zavarovanj; 

6. Cilj 618: preuči slovenski zavarovalni trg in delovni proces znotraj posamezne 

zavarovalnice; 

7. Cilj 619: izvede prodajni razgovor; 

8. Cilj 620: prepozna potrebe in želje stranke in izbere ustrezno zavarovalno vrsto ter 

pripravi primerno zavarovalno ponudbo za premoženjsko in/ali osebno zavarovanje; 

9. Cilj 621: sodeluje pri postopku pasivnega pozavarovanja; 

10. Cilj 622: izvaja postopke likvidacije enostavnih zavarovalnih primerov pri 

premoženjskih in/ali osebnih zavarovanjih; 

11. Cilj 623: izvaja potrebne postopke za poplačilo regresnih terjatev. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta pri informativnih ciljih navedla sledeča manjkajoča znanja: 

 Pozna sodobne trende na področju zavarovalništva. 

 Pozna invalidsko, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. 

 Razvija kompetence dobrega zavarovalnega zastopnika (mehke veščine). 

 Pozna zavarovalna tveganja. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

 

5.3.25 Strokovni modul Bančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Komerciala – enostavnejše bančne storitve za fizične osebe 

 

KOMPETENCE: 

 KEBSFO1: Prodajanje (sklepanje) storitev – depoziti, varčevanja, krediti. 

 KEBSFO2: Izvajanje postopka namenske porabe, izterjave kreditov in opominjanja. 

 KEBSFO3: Upoštevanje zakonskih pravil, ki urejajo ravnanje banke in bančnih 

delavcev na posameznih področjih. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 28 ciljev, pri čemer jih je oceno 1 pridobilo 20 (71,4 %): 

1. Cilj 624: pozna zakonsko podlago s področja bančništva; 

2. Cilj 625: predstavi obveznosti bančnega delavca z vidika varstva osebnih podatkov 

strank banke (zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov); 

3. Cilj 627: opiše različne storitve banke za posamezno vrsto strank banke; 

4. Cilj 628: pojasni pomen sklenitve pogodbe med banko in stranko, našteje glavne vrste 

pogodb ter pojasni vsebino glavnih določil posamezne vrste pogodbe; 

5. Cilj 629: pojasni motive strank za varčevanje in pojasni različne oblike varčevanja; 

6. Cilj 631: opiše administrativni proces, povezan z varčevalnimi storitvami fizičnim 

osebam; 

7. Cilj 632: našteje vrste kreditov za fizične osebe; 

8. Cilj 633: pozna glavna zakonska določila, ki jih mora bančni delavec spoštovati na 

področju kreditiranja; 



 

 140 

9. Cilj 634: opredeli pojem zavarovanja kreditov, njegov smisel in razlikuje možnosti 

zavarovanja kreditov; 

10. Cilj 636: definira administrativni proces, povezan z odobritvijo potrošniškega kredita, 

vključno s spremljajočo poslovno dokumentacijo; 

11. Cilj 637: pojasni tveganja, ki lahko nastanejo za banko na področju kreditiranja, in 

navede ukrepe za preprečitev tveganja; 

12. Cilj 639: opiše vlogo bančne poslovalnice na področju prodaje bančnih storitev; 

13. Cilj 641: pozna pravila poslovnega bontona in etičnega ravnanja bančnih delavcev; 

14. Cilj 643: izvede postopek sklenitve depozita; 

15. Cilj 644: obvlada postopek dodelitve potrošniškega kredita; 

16. Cilj 645: pri delu upošteva podatke, ki so zakonsko definirani kot varovani osebni 

podatki; 

17. Cilj 646: v predhodno pripravljen tekst pogodbe vstavi glavne določbe sklenjenega 

bančnega posla; 

18. Cilj 649: obvlada postopke izvedbe drugih vrst bančnih storitev; 

19. Cilj 650: identificira transakcije oz. posle, ki bi kazale na sum pranja denarja in 

ustrezno ukrepa; 

20. Cilj 651: ravna skladno z načelom zakonitosti, spoštovanja pravil pri sklepanju vseh 

poslov. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (6 odgovorov) 

 KEBSFO1 in 3 sta ustrezno zastopani skozi cilje. KEBSFO2 pa je slabše zastopana, 

zlasti skozi formativne cilje. 

 Da, upoštevajoč moje predloge. Povsod, kjer se pojavi beseda stranka, predlagam, da 

se zamenja z besedo uporabnik. 

 Da, če upoštevate manjkajoča znanja. 

 



 

 141 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Štirje evalvatorji so pri informativnih ciljih navedli sledeča manjkajoča znanja: 

 Razlikuje debetne in kreditne kartice in opiše prednosti in pomanjkljivosti z vidika 

banke in z vidika strank. 

 Elektronsko bančništvo. 

 Pozna termine: EURIBOR, LIBOR, interkalarne obresti, temeljna obrestna mera, 

EOM, finančni ter operativni lizing. (2 evalvatorja) 

 Pozna splošne pogoje poslovanja banke. (2 evalvatorja) 

 Zna predstaviti amortizacijski načrt odplačevanja kredita ali lizinga. (2 evalvatorja) 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 630 (razlikuje med pojmom varčevanje in naložbe) in pri cilju 638 

(našteje različne poti, po katerih se prodajajo bančne storitve, in precizira specifike, prednosti 

in pomanjkljivosti vsake izmed njih) zapisal, da sta »zajeta že pri Finančnem poslovanju«. 

Ravno tako je pri cilju 647 (izračuna: odplačilno sposobnost, anuitete, interkalarne obresti in 

druge vrste obresti) in pri cilju 648 (izvede enostaven postopek izvršbe na plačo) dejal, da sta 

»zajeta že pri GEP«. 

 

5.3.26 Strokovni modul Bančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop Bančno 

poslovanje v zalednih službah 

 

KOMPETENCE: 

 BPZS1: Urejeno in ažurno evidentiranje poslovnih dogodkov. 

 BPZS2: Zagotavljanje skladnosti poslovne dokumentacije z dejanskimi poslovnimi 

dogodki in kakovosti ter uspešnosti dela v skladu s predpisi, poslovnimi usmeritvami, 

standardi in dobrimi poslovnimi običaji. 

 BPZS3: Poznavanje osnov izvršilnega postopka in dejavnosti banke za poravnavo 

obveznosti. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, pri čemer jih je oceno 1 pridobilo 9 (52,9 %): 

1. Cilj 652: pozna organizacijo, vsebino dela zalednih služb v bankah ter njihovo vlogo; 

2. Cilj 653: podrobneje opiše proces dela, ki poteka v zaledju v zvezi z obdelavo 

različnih instrumentov plačilnega prometa; 
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3. Cilj 656: pozna vpliv prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij strank banke na 

postopke bančnih delavcev v zvezi z določeno stranko; 

4. Cilj 658: razume cilje preprečevanja pranja denarja in obvezo banke na področju 

sporočanja sumljivih transakcij pristojnim ustanovam; 

5. Cilj 660: opredeli obveznosti banke v zvezi s poročanjem raznim ustanovam na 

različnih področjih, pojasni namen in vsebino posameznih vrst poročil; 

6. Cilj 662: poveže proces sklenitve posla oz. prodaje storitev na področju komerciale s 

posli, ki se v banki opravljajo v zalednih službah; 

7. Cilj 665: izvaja vse potrebne postopke za poplačilo kreditov oz. izterjavo v primeru 

neporavnanih obveznosti; 

8. Cilj 666: pri izvajanju vseh opravil razvija ravnanja, kot so: nepodkupljivost, 

poštenost, doslednost, ažurnost, natančnost, spoštovanje zakonov in pravil; 

9. Cilj 668: identificira transakcije, ki bi utegnile kazati na sum pranja denarja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta dodala sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna pomen moratorija nad plačevanjem kredita.  

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 494: pozna vpliv prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij 

likvidacijo računov strank banke na postopke bančnih delavcev v zvezi z določeno stranko. 
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5.3.27 Strokovni modul Poštni promet – Strokovno vsebinski sklop Poštno 

poslovanje 

 

KOMPETENCE: 

 POP1: Poznavanje predpisov, standardov in tehnoloških navodil za opravljanje poštnih 

storitev. 

 POP2: Obvladovanje postopkov posameznih faz tehnološkega procesa in upoštevanje 

značilnosti poštnega prometa pri organizaciji poslovanja. 

 POP3: Upoštevanje in zagotavljanje varnosti osebnih in poslovnih podatkov ter 

odgovornost za kakovost in storitev. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 16 ciljev, od tega jih je oceno 1 pridobilo 15 (93,8 %): 

1. Cilj 669: pozna asortiment poštnih storitev; 

2. Cilj 670: seznani se s splošnimi in posebnimi pogoji za opravljanje poštnih storitev; 

3. Cilj 672: pozna poslovne dogodke, oblike in organizacijo dela v notranjem poštnem 

prometu; 

4. Cilj 673: pojasni značilnosti poštnega prometa; 

5. Cilj 674: pozna pomen kontrolinga v notranjem poštnem prometu; 

6. Cilj 675: pojasni pomen varovanja poslovnih skrivnosti in odgovornost za kakovost 

storitev; 

7. Cilj 676: seznani se s strategijami razvoja poštne dejavnosti; 

8. Cilj 677: razume tržno usmeritev poštne dejavnosti; 

9. Cilj 678: uporablja posamezne obrazce in razvije sposobnost za presojo in racionalnost 

posameznih tehnoloških postopkov v zvezi s poštnim poslovanjem; 

10. Cilj 679: simulira in analizira posamezne poslovne dogodke; 

11. Cilj 680: pripravlja različne dokumente, ki se uporabljajo pri poštnem poslovanju; 

12. Cilj 681: piše zapisnike, pripravi dnevne obračune in evidence; 

13. Cilj 682: uporablja različne svetovalne tehnike pri posameznih poslovnih dogodkih; 

14. Cilj 683: iz ustreznih virov in dokumentov se seznani z razvojnimi načrti v poštni 

dejavnosti; 

15. Cilj 684: uporablja različne pristope za trženje poštnih storitev. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 



 

 144 

Na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne 

kompetence, je osem evalvatorjev odgovorilo pritrdilno, en evalvator na vprašanje ni 

odgovoril. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna osnove logistike. 

 Pozna mednarodni poštni promet. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb.  

 

5.3.28 Strokovni modul Poštni promet – Strokovno vsebinski sklop Trženje in 

kakovost poštnih storitev 

 

KOMPETENCE: 

 TPS1: Poznavanje veščin in spretnosti svetovanja in trženja v storitveni dejavnosti. 

 TPS2: Dokumentiranje in analiziranje poslovnih dogodkov. 

 TPS3: Poznavanje pomena kakovosti pri opravljanju storitev, poznavanje postopkov in 

predpisov za zagotavljanje kakovosti. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 32 ciljev, pri čemer noben cilj ni bil od vseh evalvatorjev 

ocenjen z oceno 1. Aritmetične sredine ocen vseh ciljev se gibljejo med M = 1,11 in 

M = 1,33, izjema sta le dva cilja, ki sta bila (glede na postavljene kriterije) slabo ocenjena 

(M = 1,44). 

 

Tabela 43: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Administrativno 

poslovanje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 687: pozna analizo SWOT. 6 2 1 9 1,44 

CILJ 705: izdela analizo SWOT. 6 2 1 9 1,44 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Iz ciljev ni jasno razvidno, kako se povezujejo s posebnostmi poštnega prometa. 

Večina teh ciljev je že vključena v druge vsebine, npr. Finančno poslovanje, 

Komercialno poslovanje. Tudi iz poklicnih kompetenc ni razvidno, kako odražajo 

posebnosti poštnega prometa. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Evalvatorji v sklopu niso podali morebitnih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil naslednji cilj 685: pojasni trženjski splet in filozofijo marketinga. 

Eden izmed evalvatorjev je pri cilju 685 (pojasni trženjski splet in filozofijo) dopisal: »Česa?« 

 

5.3.29 Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Obračun plač 

 

KOMPETENCI: 

 OP1: Obračunavanje in knjiženje stroškov dela. 

 OP2: Izračunavanje dohodnine, prispevkov na plače in iz plač. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 9 ciljev, kateri so vsi prejeli oceno 1:  

1. Cilj 717: pojasni obračun plač; 

2. Cilj 718: razume dohodnino, prispevke na plače in iz plač; 

3. Cilj 719: pozna razliko med prispevki na plače in iz plač; 

4. Cilj 720: razume obračun honorarja po podjemni pogodbi in avtorskih pogodbah;  

5. Cilj 721: obračuna plače; 

6. Cilj 722: knjiži plače; 

7. Cilj 723: obračuna prispevke na plače in iz plač; 

8. Cilj 724: izračuna dohodnino; 

9. Cilj 725: izdela letna poročila o plačah za zaposlene, davčne organe in ZPIZ. 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 OP2 je ustrezno opredeljena. OP1 je delno ustrezno opredeljena, saj manjka 

obračunavanje nadomestil, dodatkov in povračil v zvezi z delom. 

 Pretežno, čeprav manjka osnovno poznavanje plačilnih sistemov. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so navedli sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Minimalna plača. 

 Splošno o plačah in sestavi plač. 

 Letni regres in obračun. 

 Obračuna letni regres. 

Dva evalvatorja sta navedla sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Obračuna povračila v zvezi z delom. 

 Obračuna različna nadomestila. 

 Obračuna letni regres. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

 

5.3.30 Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Osnovna sredstva in drobni inventar 

 

KOMPETENCE: 

 OSDI1: Knjiženje nakupa, gradnje, poslovnega in finančnega najema sredstev ter 

izločanje osnovnih sredstev. 

 OSDI2: Izračunavanje in sestavljanje amortizacijskega načrta posojila ter knjiženje 

amortizacije in stroškov, povezanih z vzdrževanjem. 

 OSDI3: Knjiženje nabave, porabe in izločitve drobnega inventarja. 
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Strokovno vsebinski sklop vsebuje 18 ciljev, kateri so vsi prejeli oceno 1:  

1. Cilj 726: analizira različne načine pridobitve osnovnih sredstev; 

2. Cilj 727: spozna različne načine plačila pridobljenih sredstev; 

3. Cilj 728: prepozna različne stroške, povezane z uporabo osnovnih sredstev; 

4. Cilj 729: razlikuje stroške, povezane z vzdrževanjem osnovnih sredstev; 

5. Cilj 730: načrtuje različne vzroke izločitve sredstev; 

6. Cilj 731: razlikuje različne načine izločitve; 

7. Cilj 732: spozna drobni inventar in njegovo uporabo; 

8. Cilj 733: pojasni vrste in značilnosti drobnega inventarja; 

9. Cilj 734: knjiži nakup, gradnjo, poslovni in finančni najem sredstev; 

10. Cilj 735: knjiži pridobitev posojila in kredita; 

11. Cilj 736: sestavi amortizacijski načrt posojila; 

12. Cilj 737: obračuna in knjiži amortizacijo; 

13. Cilj 738: izračuna revalorizacijo osnovnih sredstev in jo knjiži; 

14. Cilj 739: evidentira različne načine izločitve osnovnih sredstev; 

15. Cilj 740: knjiži izločitev popolnoma odpisanega in delno odpisanega osnovnega 

sredstva in drobnega inventarja; 

16. Cilj 741: knjiži izločitev s prodajo osnovnega sredstva; 

17. Cilj 742: ločuje med posameznimi vrstami drobnega inventarja; 

18. Cilj 743: knjiži nabavo, porabo in izločitev drobnega inventarja po različnih metodah. 

 

Vseh devet evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Pri tem vsebinskem sklopu evalvatorji niso navedli morebitnih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 
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5.3.31 Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Pokritje stroškov in prag rentabilnosti 

 

KOMPETENCE: 

 PSPR1: Ugotavljanje uspešnosti proizvodnje posameznega učinka, oddelka, podjetja. 

 PSPR2: Določanje obsega rentabilnosti delovanja in izračunavanje kazalnikov 

poslovanja. 

 PSPR3: Ugotavljanje pokritosti in stopnje pokritosti poslovanja. 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 8 ciljev, kateri so vsi prejeli oceno 1:  

1. Cilj 744: spozna način ugotavljanja uspešnosti posameznega učinka; 

2. Cilj 745: spozna rentabilnost poslovanja; 

3. Cilj 746: analizira različne kazalnike uspešnosti poslovanja; 

4. Cilj 747: analizira pokritost in stopnjo pokritja posameznega učinka, oddelka in 

podjetja kot celote; 

5. Cilj 748: ugotovi uspešnost proizvodnje posameznega učinka, oddelka, podjetja; 

6. Cilj 749: izračuna kazalnike uspešnosti poslovanja; 

7. Cilj 750: določi obseg rentabilnosti in na podlagi kazalnikov sklepa o uspešnosti oz. 

neuspešnosti poslovanja; 

8. Cilj 751: izračuna pokritost in stopnjo pokritja. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Da. Menim, da bi termin »učinek« lahko nadomestili. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Pri tem vsebinskem sklopu evalvatorji niso navedli morebitnih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 
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5.3.32 Strokovni modul Neposredno trženje – Strokovno vsebinski sklop 

Administrativno-komunikacijska dela 

 

KOMPETENCE: 

 AKD1: Vodenje evidence in arhiviranje delovne dokumentacije. 

 AKD2: Komuniciranje s strankami in sodelavci. 

 AKD3: Anketiranje prek elektronskih komunikacijskih kanalov. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 20 ciljev, od katerih jih je 14 (70,0 %) prejelo oceno 1:  

1. Cilj 752: pojasni podatkovne baze; 

2. Cilj 753: pozna evidence in ureja arhiv dokumentacije; 

3. Cilj 754: opredeli in evidentira podatke o potrebah uporabnikov; 

4. Cilj 755: pozna predpisano dokumentacijo; 

5. Cilj 757: nauči se osnov retorike; 

6. Cilj 758: pojasni osnove psihologije prodaje; 

7. Cilj 759: komunicira s strankami po telefonu in prek elektronskih komunikacijskih 

kanalov; 

8. Cilj 762: sodeluje pri izvajanju dejavnosti, povezanih s CRM (Customer relationship 

management); 

9. Cilj 763: pripravi vsebino poslovne dokumentacije; 

10. Cilj 764: izračuna osnovne statistične operacije in zna brati statistične podatke in 

računalniške izpise; 

11. Cilj 765: uporablja znanje vodenja evidenc, urejanja dokumentacije in pozna predpise 

s področja arhiviranja dokumentov; 

12. Cilj 766: zbira statistične podatke o kupcih, o povpraševanju ...; 

13. Cilj 767: vodi prodajni in reklamacijski razgovor; 

14. Cilj 768: trenira prodajne razgovore. 

 

Tabela 44: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Administrativno 

poslovanje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 770: izdeluje javnomnenjske tržne 

raziskave. 
6 2 1 9 1,44 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 AKD2 ni dovolj specifična kompetenca. Celoten sklop, tako kompetence kot cilji, je 

zelo divergenten in heterogen. Klub navedbi ciljev in kompetenc ni razvidno, kaj je 

rdeča nit predmeta in na kaj se predmet nanaša (na trženje ali na prodajo ali na 

pisarniško poslovanje oz. administracijo). Zaradi nejasnega namena sklopa tudi nisem 

mogla podati predlogov oz. dopisati manjkajočih znanj. 

 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Medkulturna komunikacija. 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 762 (sodeluje pri izvajanju dejavnosti, povezanih s CRM (Customer relationship 

management)) je en evalvator zapisal, da je »ta cilj večpomenski in formativen«. Pri cilju 769 

(izvede metodološke principe tržnih raziskav in osnovne merske karakteristike) sta dva 

evalvatorja navedla, da je to »nejasen cilj«, medtem ko je en evalvator zanj dejal, da »je že 

vključen v sklopu Trženje«. Pri ciljih 770 (izdeluje javnomnenjske tržne raziskave) in 771 (za 

konkreten primer izdela oglasno sporočilo) je en evalvator zapisal: »Primeren cilj bi bil: zbira 

podatke«.  

 

5.3.33 Strokovni modul Neposredno trženje – Strokovno vsebinski sklop 

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev 

 

KOMPETENCE: 

 TZK1: Poznavanje ciljev neposrednega trženja. 

 TZK2: Poznavanje metode in oblik neposrednega trženja. 

 TZK3: Razumevanje pomena vrednotenja rezultatov. 
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Strokovno vsebinski sklop vsebuje 20 ciljev, od katerih jih je 15 (75,0 %) prejelo oceno 1:  

1. Cilj 772: opiše cilje neposrednega trženja; 

2. Cilj 773: razloži metode in oblike neposrednega trženja; 

3. Cilj 774: pojasni pomen zadovoljstva kupcev za trženje; 

4. Cilj 775: razume pomen stalnih kupcev; 

5. Cilj 777: analizira značilnosti elektronskega trženja; 

6. Cilj 779: našteje metode, s katerimi obdržimo kupce; 

7. Cilj 780: opiše načine, kako podjetja skrbijo za zadovoljstvo kupcev po nakupu; 

8. Cilj 782: razume pomen vrednotenja rezultatov; 

9. Cilj 783: razloži razloge pomena neposrednega trženja; 

10. Cilj 784: prepoznava in primerja oblike neposrednega trženja v praksi; 

11. Cilj 785: izvede procese neposrednega trženja; 

12. Cilj 786: razloži vlogo sodobnih medijev pri neposrednem trženju; 

13. Cilj 788: upošteva dejavnike trženja okolja; 

14. Cilj 790: določi elemente trženjskega spleta in razloži pomen njihove usklajenosti; 

15. Cilj 791: upošteva načine preverjanja učinkovitosti trženjskih akcij. 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne 

kompetence, je vseh devet evalvatorjev odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Našteje konkretne primere neposrednega trženja in jih analizira. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 
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5.3.34 Strokovni modul Neposredno trženje – Strokovno vsebinski sklop 

Tržnoinformacijski sistemi 

 

KOMPETENCE: 

 TIS1: Preverjanje delovanja in vzdrževanje tehnične in programske opreme. 

 TIS2: Zbiranje različnih tržnih podatkov.  

 TIS3: Razumevanje globalnega trga in globalnega trženja. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, od katerih jih je 9 (52,9 %) prejelo oceno 1:  

1. Cilj 793: razume trženjski informacijski sistem; 

2. Cilj 794: razlikuje med vrstami in viri podatkov; 

3. Cilj 795: pozna potek trženjskega obveščanja: 

4. Cilj 796: opiše pomen tržnih raziskav; 

5. Cilj 798: pozna kodeks tržnih raziskovalcev; 

6. Cilj 803: ugotavlja nepravilnosti in težave v delovanju delovnih sredstev in 

programske opreme; 

7. Cilj 804: uporablja novosti in predlaga dopolnjevanje delovnih orodij; 

8. Cilj 805: izvaja različne naloge trženjskega informacijskega sistema; 

9. Cilj 806: zbere različne vrste tržnih podatkov. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

Na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne 

kompetence, je vseh devet evalvatorjev odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 792 (seznani se s tehničnimi navodili in rokovanjem z delovnimi 

sredstvi ter programsko opremo) dopisal: »cilj že vključen v sklopu IKT«. 
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5.4 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA 

VPRAŠALNIKA 

 

I. Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da posamezniku razvija znanje in sposobnosti 

za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo delovno 

mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Iz obveznega dela kandidat pridobi dobre osnove poslovnih ved, ki so naravnane tako, 

da omogočajo prilagodljivost in mobilnost. Za razliko od PTI programa, ima tudi 

program SSI močne trženjske in računovodske temelje. Izbirni del modulov po eni 

strani razvija strokovno usmerjenost (trženjsko ali finančno), po drugi strani pa 

sektorsko usmerjenost; to kandidata nekoliko omeji. Se pa nekatere vsebine 

obravnavajo v več modulih, kar povečuje mobilnost. V programu pogrešam en močan 

prodajni modul, saj se prodajne tehnike pojavljajo v različnih modulih, kjer pa so 

glede na obseg ciljev premalo zastopane, vendar so pomembne. Prodajni modul bi 

povečal mobilnost med poklici, saj se kompetence uporablja v vseh sektorjih. V 

programu je dosti poudarka na trženju končnim kupcem (porabnikom), zelo malo pa 

posebnostim trženja na medorganizacijskih trgih; učenje teh vsebin bi prav tako 

povečalo mobilnost in prilagodljivost. Sektorski moduli pa morajo ohraniti sektorsko 

specifičnost, saj to razvija sposobnosti in kompetence za delo v nekem sektorju. 

Poudarila bi le, da modul Poštni promet ni dovolj prilagojen dejavnosti. 

 Delno, saj so mnogi cilji (učne vsebine) vezani na tradicionalne in nesodobne načine 

poslovanja (e-poslovanje, storitvene dejavnosti). Več poudarka bi lahko bilo na 

razvijanju osebnih veščin – organizacija lastnega dela, obvladovanje stresa (kar je 

pomembno za hitro prilagajanje), ustvarjalnost in inovativnost, analitične sposobnosti 

... Pomen etike in družbene odgovornosti ter ekologija so premalo izpostavljeni. Zelo 

malo je tem, ki bi bile povezane s podjetništvom, da bi dijaki razvijali podjetniški duh. 

 Da, program je dobro zasnovan in omogoča posamezniku razvijanje kompetenc za 

hitro prilagajanje razmeram na delovnem mestu in hkrati omogoča mobilnost med 

poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju. 
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II. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 

mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbiranje 

ustreznih vsebin in metod pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi realni 

uresničljivosti, zato naj bi, kolikor je mogoče, razbremenili zdajšnje učne načrte po 

načelu: DATI UČENCEM MANJ, DA BI ODNESLI VEČ.« Ali menite, da katalogi 

znanja uresničujejo to načelo? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (6 odgovorov) 

 To načelo uresničujejo moduli Ekonomika poslovanja, Finančno poslovanje, 

Materialno knjigovodstvo, Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje in Finančno 

knjigovodstvo. Temu načelu ne ustrezata modula Poštni promet in Neposredno trženje. 

Poslovanje podjetij pa je kompleksen modul, vendar pomemben, učencem poda 

osnovno sliko o poslovnih vedah, nimam ideje, kako bi ga bolj približali navedenemu 

načelu. 

 Ne. 

 Učni cilji so določeni zelo raznoliko – nekateri zelo ozko, tako da je lahko izbrati 

ustrezne vsebine in metode pouka, drugi pa izrazito široko, tako da prihaja do 

prekrivanj – ni jasno, pri katerih vsebinah bi morali spoznati osnove, kje pa znanja za 

nadgradnjo ali za specializacijo. 

 

III. Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje 

praktičnih spretnosti tudi teoretično osmišljeno? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Na ta način so dobro podprti moduli Materialno knjigovodstvo, Zavarovalne storitve 

in Bančno poslovanje, kjer so formativni cilji izpeljani iz informativnih. Nekaj 

predmetov je takšnih, ki so večinoma teoretski: Management, Razvoj in delovanje 

gospodarstva, Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev, Administrativno-

komunikacijska dela, katere bi morali podkrepiti z raziskovanjem primerov. 

 Tu se mi zdi večinoma dobra povezava. 

 Da, z navedenimi cilji lahko dosežemo tudi teoretično osmišljanje. 
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IV. Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 

ekonomskem področju (visokošolski/višješolski študij)? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da, 2415 ur programa je namenjenega splošnoizobraževalnim predmetom, več kot 

700 ur se dijaki učijo osnov poslovnih ved, svoje znanje pa še podkrepijo z izbirnim 

delom. To je zelo dobra osnova za nadaljnji študij na ekonomskem področju. 

 Katalogi obsegajo dovolj osnov za nadaljnje izobraževanje, še zlasti, če udeleženec 

nadaljuje izobraževanje na višješolskem/visokošolskem izobraževalnem programu s 

področja ekonomije, komerciale … 

 

V. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 

razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z 

zmanjševanjem števila predmetov, s povezovanjem posameznih področij znanja in 

predmetov v logično in vsebinsko zaokrožene celote ter z včlenjevanjem teoretičnega 

znanja v praktično izobraževanje.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo?  

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Sektorski moduli (Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje in Finančno 

knjigovodstvo) povečujejo integrativnost znanja in so tudi osmišljeni s praktičnimi 

znanji. To NE velja za Poštni promet in Neposredno trženje. Če bi bilo še več ciljev na 

temo zbiranja informacij, razlage informacij in raziskovanj primerov, bi bila 

teoretični in praktični del še veliko bolj prepletena med seboj. Prostora za to je še 

veliko, saj se ponekod cilji podvajajo npr. Poštni promet, ponekod pa sklop nima 

primerne rdeče niti, npr. sklop Administrativno-komunikacijska dela. 

 Tu se mi zdi večinoma dobra povezava. Vsebine se mi zdijo zelo različno opredeljene 

glede na širino/globino področij, zato je nevarnost da gre pri tistih vsebinah, kjer je 

zelo veliko učnih ciljev, za dokaj dobro zaokroženost, pri drugih pa je še veliko 

razdrobljenosti. 

 Da, zelo dobro. 
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5.5 SKLEP 

 

Analiza ocenjenih ciljev programa Ekonomski tehnik/SSI kaže, da je število najslabše 

ocenjenih ciljev (ocena 3) nizko v primerjavi z ocenami programov Administrator in Trgovec, 

pri tem pa tudi v nobenem sklopu ni bilo 20 % ali več slabo ocenjenih ciljev (po postavljenih 

kriterijih). V povprečju so evalvatorji ocenili kot temeljne cilje v posameznem sklopu med 

65 % in 90 % trenutnih ciljev sklopa z naslednjimi izjemami: 

 Strokovni modul Poslovanje podjetij – sklopa Trženje (61,0 % temeljnih ciljev) in 

Menedžment (45,8 % temeljnih ciljev). 

 Strokovni modul Sodobno gospodarstvo – sklopa Temelji pravne kulture (40,6 %) in 

Razvoj in delovanje gospodarstva (38,5 %); slednji namreč že vsebuje cilje, ki so 

vključeni v modulu Poslovanje podjetij. 

 Strokovni modul Komercialno poslovanje – sklopa Nabava in prodaja in Tržno 

komuniciranje (v obeh sklopih imajo vsi cilji oceno med M = 1,11 in M = 1,33); oba 

sklopa že vsebujeta cilje, ki so vključeni v modulu Poslovanje podjetij. 

 Strokovni modul Poštni promet – sklop Trženje in kakovost poštnih storitev (vsi cilji 

imajo oceno med M = 1,11 in M = 1,33); večina ciljev je že zajetih v modulih 

Finančno poslovanje in Komercialno poslovanje, iz njih pa tudi ni jasno razvidno, 

kako se povezujejo s posebnostmi poštnega prometa. 

 

Vsebinskih pripomb evalvatorjev je precej manj kot pri drugih programih, kljub temu pa 

podajajo nekaj pripomb, in sicer, da se v nekaterih (zgoraj omenjenih) sklopih določeni cilji 

ponavljajo, nekatere bi bilo potrebno posodobiti oziroma spremeniti (npr. stranka z uporabnik; 

odpravnina s strošek ipd.), nekatere cilje pa dodati (znanja s področja IKT, medkulturne 

komunikacije, etike, zavarovalništva, trženjskega spleta, elektronskega bančništva,  

EURIBOR, LIBOR, interkalarne obresti, finančni ter operativni lizing, trženje na 

medorganizacijskem trgu …). 

 

V programu so evalvatorji na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, večinoma odgovorili pritrdilno. Posamezne primere odstopanj 

je smiselno ponovno preučiti (npr. razširitev znanj IKT). 

 

Evalvatorji večinoma ugotavljajo, da je izobraževalni program zasnovan tako, da omogoča 

razvoj znanja in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu, večjo 
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delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju. Dva evalvatorja pa 

predlagata, da se za povečanje mobilnosti uvede močan prodajni modul in razvijanje osebnih 

veščin (organizacija lastnega dela, obvladovanje stresa, ustvarjalnost, inovativnost …). 

 

Katalogi znanja so po mnenju večine evalvatorjev napisani tako, da so učni cilji jasni in da jih 

je mogoče relativno enopomensko razumeti. Prvi evalvator opozarja, da nista povsem 

ustrezna modula Poštni promet in Neposredno trženje. Poslovanje podjetij je po njegovem 

mnenju kompleksen modul, vendar pomemben, saj učencem poda osnovno sliko o poslovnih 

vedah, vendar nima ideje, kako bi ga bolj približali navedenemu načelu. 

Drugi evalvator dodaja, da so učni cilji »določeni zelo raznoliko – nekateri zelo ozko, tako da 

je lahko izbrati ustrezne vsebine in metode pouka, drugi pa izrazito široko, tako da prihaja do 

prekrivanj – ni jasno, pri katerih vsebinah bi morali spoznati osnove, kje pa znanja za 

nadgradnjo ali za specializacijo.« 

 

Vsi evalvatorji menijo, da so cilji zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje 

praktičnih spretnosti tudi teoretično osmišljeno, en evalvator pa še dodaja: »Nekaj predmetov 

je takšnih, ki so večinoma teoretski: Management, Razvoj in delovanje gospodarstva, 

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev, Administrativno-komunikacijska dela, katere bi 

morali podkrepiti z raziskovanjem primerov.« Evalvatorji soglasno ugotavljajo, da katalogi 

znanja obsegajo dovolj osnov za nadaljnje izobraževanje na ekonomskem področju 

(višješolski oziroma visokošolski študij).  

 

Evalvatorji se tudi večinoma strinjajo, da je predmetnik zasnovan tako, da presega predmetno 

razdrobljenost in zagotavlja integrativnost znanja. Stališče dodatno razčleni en evalvator: 

»Sektorski moduli (Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje in Finančno knjigovodstvo) 

povečujejo integrativnost znanja in so tudi osmišljeni s praktičnimi znanji. To NE velja za 

Poštni promet in Neposredno trženje. Če bi bilo še več ciljev na temo zbiranja informacij, 

razlage informacij in raziskovanj primerov, bi bila teoretični in praktični del še veliko bolj 

prepletena med seboj. Prostora za to je še veliko, saj se ponekod cilji podvajajo, npr. Poštni 

promet, ponekod pa sklop nima primerne rdeče niti, npr. sklop Administrativno-

komunikacijska dela.« Drugi evalvator pa dodaja: »Tu se mi zdi večinoma dobra povezava. 

Vsebine se mi zdijo zelo različno opredeljene glede na širino/globino področij, zato je 

nevarnost, da gre pri tistih vsebinah, kjer je zelo veliko učnih ciljev, za dokaj dobro 

zaokroženost, pri drugih pa je še veliko razdrobljenosti.« 
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6 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK/PTI 

6.1 CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA EKONOMSKI TEHNIK/PTI 

 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja omogoča izobraževalni program Ekonomski 

tehnik/PTI dijakom, da: 

 sistematično pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, 

družbi in stroki; 

 razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in 

ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih; 

 usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za 

načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov; 

 razvijejo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno 

opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, 

vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli; 

 spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela 

skupinskega dela; 

 se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko 

učenje, 

 razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost in sledijo novostim na strokovnem 

področju; 

 obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno 

komunikacijo in spremljanje strokovne literature; 

 usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z 

gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc; 

 oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo prilagajale 

spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu 

delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero; 

 vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih 

socialnih spretnosti; 

 obvladajo osnove vodenja in poslovanje ter razvijajo podjetnost; 

 usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega 

načina življenja; 
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 obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo in razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov 

za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in 

materialov; 

 prepoznajo temeljne ekonomske pojave in procese v sodobnem tržnem gospodarstvu ter 

kritično vrednotijo posledice različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, 

celotne družbe in narave; 

 samostojno načrtujejo projekte in jih izvajajo s pomočjo ustrezne informacijsko-

komunikacijske tehnologije; 

 uporabljajo teoretična znanja pri poslovanju podjetja; 

 prepoznajo temeljne ekonomske in pravne zakonitosti v sodobni družbi ter jih kritično 

ovrednotijo z vidika trajnostnega razvoja; 

 obvladujejo metode in postopke za spremljanje in analizo poslovanja podjetja; 

 poznajo področje finančnih trgov, davkov, področje plačilnega prometa ter prodajo 

finančnih storitev; 

 poznajo področje knjigovodskih storitev, kontnega okvirja, slovenskih računovodskih 

standardov in mednarodnih računovodskih standardov; 

 uporabljajo pravila upravnega postopka in sestavljajo uradno in poslovno korespondenco; 

 usposobijo se za prodajo enostavnejših bančnih storitev fizičnim osebam in opravljanje 

nalog v zalednih službah banke; 

 osvojijo znanja s področja komercialnega poslovanja; 

 poznajo področje zavarovalnih storitev, osnove zavarovalnih produktov in delovanje 

zavarovalnega trga; 

 spoznajo nastanek, razvoj, bistvo in sodobne trende neposrednega trženja, zadovoljstvo 

uporabnika ter kakovosti poštnega prometa ter se seznanijo s kakovostjo in trženjem 

posamezne storitve; 

 poznajo področje in postopke notranjega in mednarodnega poštnega prometa ter se 

seznanijo s kakovostjo in trženjem poštnih storitev; 

 pridobijo znanja s področja upravljanja in ravnanja v trgovini. 
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Tabela 45: Predmetnik izobraževalnega programa Ekonomski tehnik/PTI 

Programske enote 
Obvezno/ 

izbirno 
Število ur 

Število kreditnih 

točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

Slovenščina  Obvezno 276 13 

Matematika  Obvezno 206 10 

Tuji jezik  Obvezno 276 13 

Tuji jezik II Obvezno 68 4 

Umetnost  Obvezno 30 2 

Zgodovina Obvezno 40 2 

Geografija  Obvezno 40 2 

Sociologija  Izbirno 40 2 

Psihologija Izbirno 40 2 

Kemija Obvezno 60 3 

Biologija Obvezno 60 3 

Športna vzgoja Obvezno 150 7 

Skupaj A  1246 61 

B – Strokovno vsebinski sklopi 

Projekti in poslovanje podjetja Obvezno 272 14 

Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja Obvezno 238 12 

Finančno poslovanje Izbirno 136 7 

Materialno knjigovodstvo Izbirno 136 7 

Komercialno poslovanje Izbirno 136 7 

Upravno-administrativno poslovanje Izbirno 136 7 

Zavarovalne storitve Izbirno 102 6 

Bančno poslovanje Izbirno 102 6 

Poštni promet Izbirno 102 6 

Finančno knjigovodstvo Izbirno 102 6 

Neposredno trženje Izbirno 102 6 

Skupaj B   748 39 

C – Praktično izobraževanje v šoli 

Praktični pouk   240 10 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Praktično usposabljanje z delom  76 3 

D – Interesne dejavnosti 

Interesne dejavnosti   96 4 

E – Odprti kurikul  

Odprti kurikul  249 9 

 

Skupaj pouka (A+B+E)  2243 109 

Praktično izobraževanje v delovnem procesu  316 13 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  2339 113 

Skupaj (A+B+Č+D+E)  2415 116 

Poklicna matura (storitev in zagovor)   4 

Skupaj kreditnih točk   120 

 

Število tednov izobraževanja v šoli  69  

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom  2  

Število tednov interesnih dejavnosti  3  

Skupno število tednov izobraževanja  74  

 

Pojasnila k predmetniku: 

 Informatika je integrirana v modulu Projekti in poslovanje podjetja. 

 Šola ali dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo. 
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 Šola ali dijak lahko izbereta dva izmed modulov M3–M6 (Finančno poslovanje, 

Materialno knjigovodstvo, Komercialno poslovanje, Upravno-administrativno poslovanje) 

in enega izmed modulov M7–M11 (Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje, Poštni 

promet, Finančno knjigovodstvo, Neposredno trženje). 

 

6.2 OCENA POMEMBNOSTI IZOBRAŽEVALNIH CILJEV V 

KATALOGIH ZNANJ 

 

Spodnja tabela prikazuje skupno splošno oceno pomembnosti vseh operativnih (formativnih 

in informativnih) ciljev strokovnega dela izobraževalnega programa Ekonomski tehnik/PTI. 

Program vsebuje 646 izobraževalnih ciljev (seštevek vseh ciljev strokovnih modulov), 

njihovo pomembnost je ocenjevalo deset evalvatorjev. Iz spodnje tabele lahko razberemo, da 

je bilo 94 % vseh ciljev od najmanj enega evalvatorja ocenjenih kot ciljev, ki pokrivajo 

temeljna znanja profila. Skoraj 2 % ciljev so evalvatorji ocenili kot takšne, da bi jih lahko 

izpustili in 4 % kot odvečne cilje. Povprečna ocena vseh ciljev programa je M = 1,100. 

 

Tabela 46: Skupna splošna ocena pomembnosti ciljev – Ekonomski tehnik/PTI 

OCENA CILJEV 
Skupaj vsi evalvatorji 

f f% 

Cilji, označeni z oceno 1
21

 6078 94,1 

Cilji, označeni z oceno 2
22

 115 1,8 

Cilji, označeni z oceno 3
23

 267 4,1 

Skupaj 6460 100,0 

Aritmetična sredina (M) 1,100 

 

Pogledali smo tudi, ali se ocene evalvatorjev, glede na področje (znanost, šola, delo), med 

seboj razlikujejo. Iz spodnjih treh tabel je razvidno, da so ciljem oceno 1 največkrat pripisali 

evalvatorji s področja znanosti, nekoliko manj pogosto evalvatorji s področja šolstva, v 

najmanjši meri pa evalvatorji s področja dela.  

 

                                                 
21

 Ocena 1 pomeni: nujna znanja (temeljni cilji). 
22

 Ocena 2 pomeni: cilj sicer ni odveč, bi ga pa lahko z vidika splošnih ciljev programa tudi izpustili. 
23

 Ocena 3 pomeni: cilj ni potreben. 
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Tabela 47: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja znanosti 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ZNANOSTI 

Evalvator 

1 

Evalvator 

2 

Evalvator 

3 

Evalvator 

4 
Skupaj 

f f% f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 611 94,6 633 98,0 634 98,1 643 99,5 2521 97,6 

Cilji, označeni z oceno 2 34 5,3 5 0,8 12 1,9 3 0,5 54 2,1 

Cilji, označeni z oceno 3 1 0,2 8 1,2 / / / / 9 0,3 

Skupaj 646 100 646 100 646 100 646 100 2584 100 

M 1,056 1,033 1,019 1,005 1,028 

 

Tabela 48: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja šolstva 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI S PODROČJA ŠOLSTVA 

Evalvator 5 Evalvator 6 Evalvator 7 Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 601 93,0 644 99,7 641 99,2 1886 97,3 

Cilji, označeni z oceno 2 5 0,8 2 0,3 4 0,6 11 0,6 

Cilji, označeni z oceno 3 40 6,2 / / 1 0,2 41 2,1 

Skupaj 646 100 646 100 646 100 1938 100 

M 1,132 1,003 1,009 1,048 

 

Tabela 49: Splošna ocena pomembnosti ciljev evalvatorjev s področja dela 

OCENA CILJEV 

EVALVATORJI IZ PODJETIJ 

Evalvator 8 Evalvator 9 Evalvator 10 Skupaj 

f f% f f% f f% f f% 

Cilji, označeni z oceno 1 573 88,7 467 72,3 631 97,6 1671 86,2 

Cilji, označeni z oceno 2 18 2,8 18 2,8 14 2,2 50 2,6 

Cilji, označeni z oceno 3 55 8,5 161 24,9 1 0,2 217 11,2 

Skupaj 646 100 646 100 646 100 1938 100 

M 1,198 1,526 1,025 1,250 

 

 

 

 

 



 

 163 

6.3 NAJBOLJŠE IN NAJSLABŠE OVREDNOTENI IZOBRAŽEVALNI 

CILJI POSAMEZNIH STROKOVNO VSEBINSKIH SKLOPOV 

 

Deset evalvatorjev je torej ocenjevalo pomembnost 646 izobraževalnih ciljev, ki tvorijo cilje 

strokovnega dela izobraževalnega programa Ekonomski tehnik/PTI. Vsi so oceno 1 pripisali 

383 ciljem, kar predstavlja 59,3 % ciljev.  

V nadaljevanju prikazujemo, kako so bili ocenjeni cilji po posameznih strokovno vsebinskih 

sklopih: ugotavljali bomo, kateri cilji so si pridobili skupno oceno 1 (M = 1,00) in kateri cilji 

so bili ocenjeni najslabše. Za najslabše ocenjene cilje smo postavili 2 kriterija: 

 KRITERIJ 1: Aritmetična sredina ocen evalvatorjev je enaka ali višja od M = 1,50 ali 

 KRITERIJ 2: Dva ali več evalvatorjev je cilj ocenilo z oceno 3 (cilj ni potreben). 

 

Evalvatorji so imeli možnost pri vsakem strokovno vsebinskem sklopu dopisati še manjkajoča 

znanja oziroma morebitne opombe, katere so navedene na koncu vsakega podpoglavja. 

 

6.3.1 Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – Strokovno vsebinski 

sklop Projektno delo 

 

KOMPETENCE: 

 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. 

 

V prvem strokovno vsebinskem sklopu je 21 ciljev, pri čemer ni ocene 1 pridobil noben cilj. 

Ravno tako tudi ni bilo cilja, ki bi bil slabo ocenjen. Aritmetične sredine ocen ciljev se 

gibljejo med M = 1,10 in M = 1,30. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 PD1 se navezuje na vsebino, ne na tehnično vodenje projekta. Vsebine so lahko 

različne, operativni cilji pa so precej specifični, vezani na (primarno) trženjske 
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vsebine (raziskava trga) – to bi bolj sodilo v sklop management (kjer je SWOT tudi 

eno od orodij). 

 Da, v celoti. So pa cilji dokaj zahtevni za PTI nivo. 

 Poklicne kompetence so nepotrebne in nepomembne na tej stopnji izobraževanja. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta podala sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Spremljanje uresničevanja projektnega dela. 

 Vodenje projektov. 

 Opredeli vrste projektov. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri dveh ciljih (Cilj 12: naredi raziskavo trga, analizira trg in na podlagi tega 

predstavi projektni predlog; Cilj 13: izdela analizo SWOT) dejal, da »so to znanja na višjem 

nivoju, ki so povezana s kompetencami na vsebinskem področju (trženjskem)«. 

Drug evalvator je cel vsebinski sklop komentiral: »Sploh nisem prepričan, da so Projekti 

potrebna sestavina srednješolskega izobraževanja! Posebej za SWOT: ta se je uveljavil kot 

nekakšen "deus ex machina". Napišem nekaj idej in to je to. Odstranimo!« 

 

6.3.2 Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – Strokovno vsebinski 

sklop Menedžment
24

 

 

KOMPETENCE:  

 MAN1: Spoznavanje organizacije in poslovanja podjetja. 

 MAN2: Razvijanje sposobnosti vodenja, razvijanje odgovornosti pri sebi in drugih. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 24 ciljev, oceno 1 so pridobili 3 cilji (12,5 %): 

1. Cilj 29: pojasni osnove planiranja v podjetju; 

2. Cilj 30: analizira in primerja načela in stile vodenja podjetja; 

3. Cilj 31: primerja različne organizacijske strukture. 

 

                                                 
24

 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je katalog potrebno pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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Tabela 50: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Menedžment 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 22: utemelji in opiše ustanavljanje in 

registracijo podjetja. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 32: ustanovi podjetje in izvede 

registracijski postopek. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 36: sestavi bilanco stanja in uspeha. 7 1 2 10 1,50 

CILJ 37: knjiži poslovne dogodke. 7 1 2 10 1,50 

CILJ 38: sestavi letno finančno poročilo. 7 1 2 10 1,50 

CILJ 39: vodi postopek obračunavanja plač 

in simulira njihovo izplačilo. 
7 1 2 10 1,50 

CILJ 45: rešuje probleme v stroki. 7 1 2 10 1,50 

 

Po postavljenih kriterijih je 7 ciljev (29,2 %) slabo ocenjenih. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Informativni cilji razvijajo navedene kompetence, formativni cilji pa so skupek ciljev iz 

različnih poslovnih funkcij in niso medsebojno povezani, zato se sprašujem, v kolikšni 

meri je takšen program realno izvedljiv. Z vsemi navedenimi formativnimi cilji se dijak 

sreča pri izbirnih modulih. 

 Res je, da lahko menedžment opremimo s čimerkoli. Imam pa težave s 

poimenovanjem; če gre za menedžment, potem je seveda pričakovati logične vsebine. 

Ta vsebinski sklop pa ni menedžment, če upoštevamo cilje. Pripravljavci bi morali 

ponuditi veliko bolj prepričljivo »fuzijo« znanj in zanjo ponuditi primerno ime. Sicer 

pa, žal mi je predvsem dijakov. In učiteljev, ki iz te zmešnjave kaj naredijo. Oprostite 

na vrednostnih sodbah. Naj se vseeno evalvatorji zamislijo. 

 Ni zadosti podprta MAN2; preveč poudarka organizaciji. Ali je poklicna kompetenca 

MAN1 dobro opredeljena? 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta podala sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Etika in družbena odgovornost. 

 Neposrečena sestavljanka iz Organizacije podjetja, Upravljanja s človeškimi viri, 

Računovodstva in Poslovnega komuniciranja. Pa kje se to sploh dobi? 

 Planiranje in kontrola. 
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 Očitno gre za združevanje področij, kjer ni uspelo odstraniti niti njegovih vidnih 

znakov. Sedaj je na delu Menedžment. Toda; jaz pri tem ne opazim neke integracije na 

novi ravni. 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Opredeli vodenje in vrste vodenj. 

 Opredeli planiranje glede na rok in vrste planiranj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je celoten vsebinski sklop komentiral: »Preveč ciljev o organizaciji, premalo o 

drugih funkcijah managementa.« Drug evalvator pa je podal sledečo opombo o vsebinskem 

sklopu: »Po tem, ko preživi ta predmet, postane ekonomski tehnik pravi superman. Kdo je 

zapisal te formativne cilje? Ste koga poklicali na odgovornost ali pa ste pozabili na kontrolno 

funkcijo«? 

En evalvator je pri štirih ciljih (Cilj 27: opiše in poveže temeljne funkcije menedžmenta, 

načrtovanja organiziranja, upravljanja; Cilj 28: opredeli veščine retorike; Cilj 29: pojasni 

osnove planiranja v podjetju; Cilj 30: analizira in primerja načela in stile vodenja podjetja; 

Cilj 31: primerja različne organizacijske strukture) dejal, da »sta organiziranje in planiranje 

že zajeta termina (sodita med temeljne funkcije managementa)«. 

Drug evalvator je pri cilju 40 (načrtuje in izvaja različne načine vodenja (demokratično, 

avtokratično, popustljivo)) zapisal, da je »to stara klasifikacija; priporočam vključitev 

sodobnejših pristopov, npr. situacijsko, ciljno, transakcijsko, transformacijsko vodenje«. O 

cilju 45 (rešuje probleme v stroki) pa je dejal »katere probleme?«. 

O ciljih 36 (sestavi bilanco stanja in uspeha), 37 (knjiži poslovne dogodke), 38 (sestavi letno 

finančno poročilo) in 39 (vodi postopek obračunavanja plač in simulira njihovo izplačilo) pa 

je en evalvator zapisal, da »ne sodi sem – to so računovodska znanja«.  

 

6.3.3 Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – Strokovno vsebinski 

sklop Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

 

KOMPETENCE: 

 IKT1: Slikovno in zvočno predstavljanje informacij.  

 IKT2: Pisno predstavljanje informacij in preglednice.  

 IKT3: Oblikovanje spletnih strani in računalniških predstavitev. 
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V tem sklopu je 32 ciljev, pri čemer ni ocene 1 pridobil noben cilj, trije (9,4 %) cilji so bili 

slabo ocenjeni. Aritmetične sredine ocen ostalih ciljev se gibljejo med M = 1,20 in M = 1,40. 

 

Tabela 51: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Informacijsko– 

komunikacijska tehnologija  

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 46: pojasni točkovni in vektorski zapis 

slik. 
6 3 1 10 1,50 

CILJ 52: našteje programsko in strojno 

opremo za tvorjenje, urejanje in predstavitev 

zvoka. 

6 3 1 10 1,50 

CILJ 57: vrednoti oblikovanje pisnih 

sestavkov. 
8 0 2 10 1,40 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (9 odgovorov) 

 Oprostite, stvar je povsem zavožena. Ko bodo kakšne prenove ugledale luč sveta, 

bomo pisali kakšno leto proti 2015. Takrat bo na internetu prevladal Internet 3.0 ali 

Semantični splet. Verjeli ali ne, IKT pri programu Trgovec/SPI je bolj domiselna. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta podala sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna kriterije, standarde in pravila urejenega besedila/ preglednic/grafikonov.  

 Varnost in zaščita podatkov in informacij. 

 Uporaba sodobnih programskih orodij. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri informativnih ciljih komentiral: »Ta sklop zgleda, da vedno pišejo tehnični 

kadri in se naslajajo na tehničnih parametrih. O poslovnih vidikih ni sledi. S temi cilji bi 

lahko strašili dijaka kakšne računalniške tehnične srednje šole, ne pa ekonomskega tehnika!«. 

Pri formativnih ciljih pa je napisal: »Prosim, očistimo cilje analfabetskih ambicij. Slednje je 

mogoče dosegati v kakšnih programih dodatnega usposabljanja – podobnega za tiste, ki v 

osnovni šoli nimajo primerjalnega znanja za znanje abecede in poštevanke. Dijaki običajno 

prekašajo učitelje srednje šoli pri uporabi informacijske tehnologije. Ni v redu, da to 

priznamo že pri programu.« 
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6.3.4 Strokovni modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja – 

Strokovno vsebinski sklop Razvoj in delovanje gospodarstva  

  

KOMPETENCE: 

 RDG1: Racionalno ravnanje, ki je skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega 

gospodarstva. 

 RDG2: Primerjanje ekonomskih sistemov in utemeljitev vloge države v sodobnem 

gospodarstvu.   

 RDG3: Ravnanje skladno s trajnostnim razvojem in uspešno delovanje v 

mednarodnem okolju. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 39 ciljev, oceno 1 je pridobilo 17 ciljev (43,6 %): 

1. Cilj 78: predstavi ekonomski problem, nujnost izbire in temeljna ekonomska 

vprašanja; 

2. Cilj 79: upošteva koristnost dobrin pri nakupnih odločitvah; 

3. Cilj 80: poveže proizvodnjo, proizvodne stroške, poslovni izid in uspešnost 

gospodarjenja; 

4. Cilj 87: pojasni vlogo in funkcije denarja; 

5. Cilj 88: utemelji razliko med rastjo in (trajnostnim) razvojem gospodarstva; 

6. Cilj 89: pojasni pojem državne blaginje in vzroke za njeno krizo; 

7. Cilj 90: predstavi značilnosti sodobne socialne države; 

8. Cilj 91: prikaže javno porabo in prepozna pomen fiskalne politike; 

9. Cilj 98: ugotavlja alternativne stroške različnih ekonomskih odločitev;  

10. Cilj 99: nariše in analizira krivulji možnosti potrošnje in proizvodnje; 

11. Cilj 102: nariše in analizira krivuljo povpraševanja, ponudbe in tržno ravnovesje; 

12. Cilj 103: oceni odziv kupcev na spremembo cene; 

13. Cilj 104: prepozna konkurenco na različnih trgih v sodobnem gospodarstvu; 

14. Cilj 106: ovrednoti pozitivne in negativne učinke trga; 

15. Cilj 111: primerja države po stopnji gospodarske rasti in razvitosti; 

16. Cilj 112: poišče in primerja kazalnike življenjske ravni; 

17. Cilj 114: poišče primere globalizacije poslovanja in razišče njen pomen. 
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Tabela 52: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Razvoj in delovanje 

gospodarstva 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 115: primerja vpliv protekcionizma in 

liberalnih mednarodnih ekonomskih odnosov 

na rast in razvoj gospodarstva. 

8 0 2 10 1,40 

CILJ 116: oceni zunanji dolg Slovenije in 

razišče njegove posledice. 
6 3 1 10 1,50 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 RDG1 in 2 sta dobro opredeljeni. RDG3 pa je skromno zastopana v ciljih. Predlagam, 

da se še doda cilje, ki so povezani z družbeno odgovornostjo. 

 Ni dostojno, da se združuje dvoje področij, brez da bi se napor usmeril v njuno 

integracijo, o kateri naj bi se izrecno opredelili v zaključnem vprašanju 3.2. Zakaj 

sploh potem to vprašanje na zaključku? Dodane vrednosti neke integracije pa zopet ni. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je pri informativnih ciljih dodal:   

 Pozna razvoj EU in pomen Slovenije v EU. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 86: prepozna prednosti delniških družb pred individualnimi 

podjetji prednosti in slabosti. Drugi evalvator pa cilj 96: navaja primere delovanja Evropske 

unije in razvoj EU. 

En evalvator je pri dveh ciljih (Cilj 85: Predstavi pomen lastninskih funkcij; Cilj 86: prepozna 

prednosti delniških družb pred individualnimi podjetji) zapisal, da je »zajeto v Projekti in 

poslovanje podjetja«. Drug evalvator pa je ravno tako pri cilju 86 dodal: »Ta cilj ni razumljiv; 

kaj so individualna podjetja?« 
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6.3.5 Strokovni modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja – 

Strokovno vsebinski sklop Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov 

 

KOMPETENCE: 

 PRS1: Reševanje zahtevnejših problemov poslovnega računstva – s področja 

sklepnega, razdelilnega, procentnega in obrestnega računa. 

 PRS2: Izračun in interpretacija osnovnih statističnih kazalcev. 

 PRS3: Statistična analiza gospodarskih pojavov. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 30 ciljev, oceno 1 je pridobilo 9 ciljev (30,0 %): 

1. Cilj 117: pozna metode reševanja zahtevnejših nalog sestavljenega sklepnega računa; 

2. Cilj 118: razlikuje med uporabo različnih možnih ključev za delitev delilne mase med 

upravičence; 

3. Cilj 119: pozna različne možnosti reševanja zahtevnejših nalog procentnega računa; 

4. Cilj 120: pojasni vsebinsko razliko med navadnim in obrestnim obrestovanjem; 

5. Cilj 121: našteje in opiše pojem statistike, osnovne statistične publikacije ter pomen in 

naloge statističnega urada RS; 

6. Cilj 132: rešuje zahtevnejše sestavljene sklepne račune; 

7. Cilj 133: upošteva več delilnih kriterijev in delilno maso razdeli med upravičence; 

8. Cilj 134: rešuje težje probleme procentnega računa; 

9. Cilj 135: izračuna neznano obrestno količino iz znanih obrestnih količin pri 

predpostavki dekurzivnega ali anticipativnega obrestnega obrestovanja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 PRS1 in 2 sta ustrezno zastopani, PRS3 pa je premalo konkretna pri formativnih ciljih. 

 Menim, da bi moral predmet ostati pri poslovnem računstvu in pustiti statistiko višji 

ravni izobraževanja. Osnove statistike naj seveda integrira. Cilj PRS3 v tem kontekstu 

ni potreben. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

V tem sklopu evalvatorji niso dodali manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 131: spozna vrste in pomen srednjih vrednosti in mer 

razpršenosti in cilj 146: izračuna in obrazloži srednje vrednosti in mere razpršenosti. Drug 

evalvator pa je spremenil cilj 139: podatke prikaže v tabeli, linijskem grafikonu oz. s stolpci 

in v različnih tipih grafikonov. 

 

6.3.6 Strokovni modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja – 

Strokovno vsebinski sklop Ekonomika podjetja 

 

KOMPETENCI: 

 EP1: Preučevanje procesa reprodukcije znotraj podjetja. 

 EP2: Razumevanje možnosti vplivanja na uspešnost gospodarjenja v podjetju. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 16 ciljev, oceno 1 je pridobilo 15 ciljev (93,8 %): 

1. Cilj 147: našteje temeljne prvine poslovnega procesa in razloži vlogo posamezne 

prvine v poslovnem procesu; 

2. Cilj 148: opiše sredstva podjetja in njegove vire; 

3. Cilj 149: pojasni razdelitev na skupine naravnih vrst stroškov in značilnosti 

posamezne skupine stroškov; 

4. Cilj 150: pojasni razdelitev stroškov z vidika spreminjanja obsega poslovanja in 

značilnosti posamezne skupine stroškov; 

5. Cilj 151: loči med neposrednimi in posrednimi stroški; 

6. Cilj 152: opiše metode kalkuliranja lastne cene izdelka ali storitve; 

7. Cilj 153: pojasni različne možnosti oblikovanja prodajnih cen; 

8. Cilj 154: pojasni odnos med prihodki, odhodki in uspehom poslovanja podjetja; 

9. Cilj 156: pojasni kriterije uspešnosti gospodarjenja in dejavnike, ki vplivajo na 

posamezen kriterij uspešnosti; 

10. Cilj 157: poveže izkoriščenost zmogljivosti osnovnih sredstev in hitrost obračanja 

obratnih sredstev z uspešnostjo poslovanja; 

11. Cilj 158: izračuna letno amortizacijo, upoštevaje različne metode amortiziranja; 
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12. Cilj 159: grafično predstavi odnos med stalnimi, spremenljivimi, celotnimi, mejnimi in 

povprečnimi stroški; 

13. Cilj 160: določi optimalni obseg proizvodnje in točko preloma (prag rentabilnosti) 

poslovanja; 

14. Cilj 161: izračuna lastno ceno izdelka ali storitve, upoštevaje različne metode 

kalkulacije; 

15. Cilj 162: izračuna in obrazloži kazalce uspešnosti gospodarjenja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Kompetenci sta ustrezno razviti skozi cilje. Opomba za EP1: izraz reprodukcija bi 

lahko nadomestili s slovenskim izrazom ustvarjanje vrednosti. 

 Cilj EP1 je malo preveč teoretičen. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih:  

 Pozna vrste kazalcev uspešnosti, ne le finančni vidik poslovanja. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri formativnih ciljih komentiral: »(Prag rentabilnosti) Ali točka preloma? Pri 

kazalcih uspešnosti gospodarjenja naj bo poudarek na osnovnih kazalcih«. 

 

6.3.7 Strokovni modul Finančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop Finančni 

trgi in ustanove 

 

KOMPETENCI: 

 FTI1: Poznavanje osnovnih funkcij finančnega trga, finančnih posrednikov in njihovo 

vlogo. 

 FTI2: Opredeljevanje vloge in dejavnosti finančnih ustanov v Sloveniji. 
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V tem strokovno vsebinskem sklopu je 20 ciljev, oceno 1 je pridobilo 16 ciljev (80,0 %): 

1. Cilj 163: opredeli osnovne funkcije finančnega trga; 

2. Cilj 166: predstavi vrednostne papirje in jih med seboj primerja; 

3. Cilj 167: predstavi načine varčevanja v vrednostnih papirjih; 

4. Cilj 169: pojasni vlogo investicijskih skladov in namen varčevanja v investicijskih 

skladih; 

5. Cilj 170: opiše način delovanja trga vrednostnih papirjev; 

6. Cilj 171: našteje vrste in opiše bistvene značilnosti vzajemnih skladov; 

7. Cilj 172: razume načine varčevanja v vzajemnih skladih; 

8. Cilj 174: opiše način varstva in servisiranja vlagateljev; 

9. Cilj 175: opravi primerjavo med posameznimi ponudniki finančnih storitev; 

10. Cilj 176: izvede primerjavo med različnimi varčevalnimi možnostmi in se med danimi 

možnostmi odloči za najprimernejšo; 

11. Cilj 177: na konkretnem primeru varčevanja ponazori različne možnosti; 

12. Cilj 178: predvidi situacije, zaradi katerih je potreben nadzor nad finančnimi 

ustanovami; 

13. Cilj 179: primerja lastnosti posameznih vrednostnih papirjev glede na njihovo vlogo 

na področju varčevanja; 

14. Cilj 180: opredeli posamezne vrste dolžniških vrednostnih papirjev s poudarkom na 

tveganju ter pričakovani donosnosti; 

15. Cilj 181: upošteva različne zorne kote varčevanja v vrednostnih papirjih; 

16. Cilj 182: ovrednoti prednosti in pomanjkljivosti varčevanja v vzajemnih skladih v 

primerjavi z drugimi možnostmi varčevanja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Večinoma da. 

 Delno. Manjka javnofinančni sistem. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih:  

 Javne finance. 

 Davki in davčni sistem. 

 Tuje valute in tečaji. 

Drugi evalvator pa je podal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Opiše različne tipe vlagateljev in varčevalcev. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri informativnih ciljih komentiral: »Tematika je relevantna, toda biti mora 

prilagojena zahtevnosti na sekundarni ravni izobraževanja.« 

 

6.3.8 Strokovni modul Finančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop Plačilni 

promet in poslovanje z gotovino 

 

KOMPETENCE: 

 PPPG1: Odpiranje, vodenje in zapiranje računa stranke. 

 PPPG2: Izvajanje postopkov plačevanja. 

 PPPG3: Poslovanje z gotovino. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 21 ciljev, oceno 1 je pridobilo 19 ciljev (90,5 %): 

1. Cilj 183: opiše lastnosti transakcijskega računa in našteje različne vrste računov; 

2. Cilj 184: spozna postopek odprtja, vodenja in zaprtja transakcijskega računa; 

3. Cilj 185: opiše prednosti in pomanjkljivosti elektronskega poslovanja z računi ter 

tveganja za banko in za stranko; 

4. Cilj 186: spozna osnove plačilnega prometa v državi in s tujino; 

5. Cilj 187: predstavi različne plačilne instrumente; 

6. Cilj 188: navede primere in načine plačil z računov brez soglasja imetnikov; 

7. Cilj 190: pozna plačilni promet s tujino in njegove instrumente; 

8. Cilj 191: razume pomen odpravnin/tarif nadomestil, njihovo vlogo z vidika 

konkurenčne prednosti, ureditev v aktih banke; 

9. Cilj 192: opozori na tveganja pri izvajanju plačilnega prometa; 

10. Cilj 193: spozna pravila rokovanja z gotovino v vseh fazah blagajniškega poslovanja; 
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11. Cilj 194: odpira transakcijski račun za fizično ali pravno osebo; 

12. Cilj 195: vodi transakcijski račun vključno z vso potrebno spremljajočo 

dokumentacijo; 

13. Cilj 196: zapira transakcijski račun; 

14. Cilj 197: izvede postopek plačila s plačilnim nalogom, posebno položnico, posebno 

nakaznico; 

15. Cilj 199: izvede plačila na podlagi pooblastila imetnika transakcijskega računa: 

direktno bremenitev, direktno odobritev, trajni nalog; 

16. Cilj 200: izračuna višino odpravnine za vodenje transakcijskega računa; 

17. Cilj 201: izvaja postopek vodenja blagajne, izdaja, sprejema zneske gotovine, 

identificira stranko, zaključuje blagajno; 

18. Cilj 202: vodi predpisano dokumentacijo za blagajniško poslovanje; 

19. Cilj 203: razlikuje pristne od ponarejenih bankovcev in kovancev za domačo in tuje 

valute. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta podali sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Ugotavlja verodostojnost evrskih apoenov. 

 Elektronski plačilni promet. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je predlagal spremembo cilj 193: spozna pravila rokovanja poslovanja z 

gotovino v vseh fazah blagajniškega poslovanja in cilj 200: izračuna višino odpravnine 

nadomestila za vodenje transakcijskega računa. Drug evalvator pa je dopolnil cilj 196: zapira 

transakcijski račun za fizično ali pravno osebo. 

En evalvator je pri ciljih 190 (pozna plačilni promet s tujino in njegove instrumente), 191 

(razume pomen odpravnin/tarif nadomestil, njihovo vlogo z vidika konkurenčne prednosti, 

ureditev v aktih banke), 192 (opozori na tveganja pri izvajanju plačilnega prometa) in 193 

(spozna pravila rokovanja z gotovino v vseh fazah blagajniškega poslovanja) zapisal, »ko 
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govorimo o tujini, je treba "rafinirati" pristop: upoštevamo skupnostni in neskupnostni 

promet.« Drug evalvator je pri cilju 198 (poravna znesek za storitev/nakup blaga s čekom) 

navedel, da »so redko v uporabi«. Pri cilju 200 (izračuna višino odpravnine za vodenje 

transakcijskega računa) pa je zapisal »ne odpravnine, raje stroškov«.  

 

6.3.9 Strokovni modul Finančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop Prodaja 

finančnih storitev 

 

KOMPETENCE: 

 PFS1: Trženje finančnih storitev. 

 PFS2: Prodajanje finančnih storitev. 

 PFS3: Razlikovanje vrst davščin. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 29 ciljev, oceno 1 je pridobilo 21 ciljev (72,4 %): 

1. Cilj 204: našteje in opiše vrste strank finančnih institucij; 

2. Cilj 205: pojasni segmentiranje in njegove cilje; 

3. Cilj 206: primerja različne oblike trženja v finančnih ustanovah; 

4. Cilj 207: prikaže različne načine ugotavljanja zadovoljstva strank; 

5. Cilj 208: predstavi in primerja različne prodajne poti; 

6. Cilj 209: našteje in opredeli ključne dejavnike uspešne prodaje finančnih storitev; 

7. Cilj 211: pojasni pomen kakovosti izvajanja finančnih storitev na zadovoljstvo, 

zvestobo strank; 

8. Cilj 212: spozna različne tipe strank in načine uspešne prodaje za vsak tip posebej; 

9. Cilj 213: obvlada tehnike komuniciranja, prilagojene posameznemu tipu stranke; 

10. Cilj 214: opredeli faze enostavnega postopka uspešne prodaje finančnih storitev; 

11. Cilj 215: obvlada vse faze tehnike prodaje finančnih storitev; 

12. Cilj 219: poveže posamezne vrste storitev finančnih institucij z določenimi strankami; 

13. Cilj 220: izvede postopek segmentiranja fizičnih oseb kot strank po izbranem kriteriju; 

14. Cilj 221: pripravi ponudbo finančnih storitev; 

15. Cilj 223: z vidika ključnih dejavnikov za uspešno prodajo finančnih storitev analizira 

konkretno situacijo; 

16. Cilj 224: razvije profil uspešnega prodajalca finančnih storitev; 
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17. Cilj 225: argumentira pomen etičnega ravnanja pri prodaji finančnih storitev in vpliv 

na stranke; 

18. Cilj 226: na konkretni situaciji identificira primere želenega in neželenega ravnanja 

delavcev finančnih ustanov; 

19. Cilj 227: komunicira s stranko; 

20. Cilj 228: prodaja finančne storitve; 

21. Cilj 229: samostojno izvede sklenitev finančnega posla. 

 

Tabela 53: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Prodaja finančnih storitev 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 216: pojasni davke, javne izdatke in 

javne dohodke kot instrumente davčne 

politike. 

7 1 2 10 1,50 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (9 odgovorov) 

 Nekateri cilji presegajo kompetence na nivoju tehnika (4-letni program). 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je zapisal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Zasnova in izvedba raziskave zahteva višji nivo znanja. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 218: našteje in prikaže vrste davkov v finančnih storitvah za 

fizične osebe in pravne osebe. En evalvator je popravil cilj 210: opredeli razvije ključne 

lastnosti uspešnih prodajalcev finančnih storitev. 

En evalvator je pri cilju 216 (pojasni davke, javne izdatke in javne dohodke kot instrumente 

davčne politike) opomnil, da »cilj sodi v finančni sistem«. Evalvator je pri cilju 220 (izvede 

postopek segmentiranja fizičnih oseb kot strank po izbranem kriteriju) zapisal, da je »za ta cilj 

vprašljivo, ali so to kompetence tehnika ali ne. Kompetenca: izvede po navodilih (ne ugotavlja 

kriterijev segmentiranja)«. Pri cilju 227 (komunicira s stranko) je drug evalvator zapisal, da je 

»to samoumeven cilj, zato ga ni potrebno posebej navajati«.  
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6.3.10 Strokovni modul Materialno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Denarno poslovanje 

 

KOMPETENCE: 

 DP1: Evidentiranje gotovinskega in negotovinskega prometa v poslovnih knjigah. 

 DP2: Razvijanje doslednosti in natančnosti pri poslovanju z denarnimi sredstvi. 

 DP3: Opredeljevanje in izračunavanje davkov. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 11 ciljev, oceno 1 je pridobilo 10 ciljev (90,9 %): 

1. Cilj 233: pozna pojem gotovine in knjižnega denarja; 

2. Cilj 234: spozna obrazce plačilnega prometa; 

3. Cilj 235: opredeli menico in čeke ter njuno evidenco; 

4. Cilj 236: razlikuje različne davke; 

5. Cilj 237: loči med gotovinskim in negotovinskim plačilnim prometom; 

6. Cilj 238: v poslovnih knjigah evidentira gotovinski in negotovinski plačilni promet; 

7. Cilj 239: evidentira čeke in menico; 

8. Cilj 240: obračuna DDV; 

9. Cilj 241: knjiži DDV v poslovnih knjigah; 

10. Cilj 242: pripravlja računovodska poročila kot podlago za poslovne odločitve.  

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 DP1 in 3 sta ustrezno opredeljeni. DP2 pa sploh ni opredeljena skozi cilje. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri informativnih ciljih zapisal, da so »skromni in medsebojno nepovezani cilji 

v primerjavi z drugimi sklopi«. Pri cilju 242 (pripravlja računovodska poročila kot podlago za 

poslovne odločitve) je zapisal, da je »že vključen cilj v drugih sklopih«. Pri cilju 243 
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(uporablja računalnik pri spremljanju poslovanja podjetja) pa je zapisal, da je »samoumeven 

cilj«.  

 

6.3.11 Strokovni modul Materialno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Evidentiranje blaga in storitev 

 

KOMPETENCE: 

 EBS1: Sestavljanje nabavne in prodajne kalkulacije. 

 EBS2: Knjiženje nabave materiala in blaga. 

 EBS3: Knjiženje prodaje blaga, materiala in storitev. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 14 ciljev, pri čemer so oceno 1 pridobili vsi: 

1. Cilj 244: razume nabavne kalkulacije; 

2. Cilj 245: razume knjiženje nabave neposredno na kontu zalog oz. s konti nabave; 

3. Cilj 246: razume knjiženje prenosa blaga iz skladišča v prodajalno; 

4. Cilj 247: razume knjiženje spremembe zalog blaga; 

5. Cilj 248: razlikuje različne spremembe zalog materiala; 

6. Cilj 249: opiše različne metode vrednotenja porabe; 

7. Cilj 250: pojasni različne načine prodaje; 

8. Cilj 251: pojasni vpliv prodaje učinkov na uspešnost poslovanja; 

9. Cilj 252: izračuna nabavno kalkulacijo; 

10. Cilj 253: knjiži nabavo neposredno na kontu zalog oz. prek kontov nabave; 

11. Cilj 254: knjiži porabo materiala po različnih metodah in ugotovi vrednost zalog; 

12. Cilj 255: knjiži kalo, presežke in primanjkljaje materiala; 

13. Cilj 256: knjiži prodajo blaga za potrošniški kredit in na kasnejše plačilo; 

14. Cilj 257: knjiži prodajo blaga za gotovino. 

 

Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je zapisal sledeče manjkajoče znanje pri informativnih ciljih: 

 Uporablja ustrezno metodo določanja zaloge blaga. 
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OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

 

6.3.12 Strokovni modul Materialno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Računovodenje proizvodnje 

 

KOMPETENCE: 

 RP1: Razporejanje stroškov po naravnih vrstah. 

 RP2: Izračunavanje uspešnosti poslovanja in primerjava rezultatov ter vpliv stroškov 

na poslovni izid. 

 RP3: Evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s poslovnim izidom. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 19 ciljev, pri čemer so oceno 1 pridobili vsi: 

1. Cilj 258: opredeli aktivne in pasivne časovne razmejitve; 

2. Cilj 259: spozna stroške proizvodnega podjetja; 

3. Cilj 260: seznani se z različnimi delitvami stroškov proizvodnje; 

4. Cilj 261: opredeli vpliv stroškov na poslovni izid podjetja; 

5. Cilj 262: razlikuje pojme odhodkov in prihodkov; 

6. Cilj 263: razume pomen uspešnosti poslovanja; 

7. Cilj 264: razloži izkaz uspeha; 

8. Cilj 265: knjiži kratkoročno odložene stroške in predhodno nezaračunane prihodke; 

9. Cilj 266: knjiži vnaprej vračunane stroške, odhodke in kratkoročno odložene prihodke; 

10. Cilj 267: izračuna uspešnost poslovanja; 

11. Cilj 268: primerja rezultate poslovnega izida, jih zna analizirati in poišče enostavne 

rešitve; 

12. Cilj 269: evidentira poslovne dogodke v zvezi s poslovnim izidom; 

13. Cilj 270: loči med stalnimi in spremenljivimi stroški; 

14. Cilj 271: loči med proizvajalnimi in neproizvajalnimi stroški; 

15. Cilj 272: razporeja stroške po stroškovnih mestih in nosilcih; 

16. Cilj 273: pozna vrste stroškovnih mest; 

17. Cilj 274: ob pomoči prihodkov in odhodkov ugotovi uspešnost poslovanja; 

18. Cilj 275: knjiži odhodke, prihodke in poslovni izid na konte uspeha; 

19. Cilj 276: izdela izkaze uspeha podjetja. 
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Vseh deset evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Dva evalvatorja sta dopolnila cilj 262: razlikuje pojme odhodkov in prihodkov ter izdatkov in 

prejemkov. Eden izmed njiju pa še cilj 264: razloži izkaz uspeha in bilanco stanja in cilj 276: 

izdela izkaze uspeha podjetja in bilanco stanja. Popravil pa je tudi cilj 268: primerja rezultate 

poslovnega izida, jih analizirati analizira in poišče enostavne rešitve. 

 

6.3.13 Strokovni modul Komercialno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Nabava in prodaja 

 

KOMPETENCI: 

 NIP1: Razumevanje nabavnih, skladiščnih in prodajnih postopkov. 

 NIP2: Spoznavanje in uporaba poslovne dokumentacije. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 17 ciljev, oceno 1 je pridobilo 15 ciljev (88,2 %): 

1. Cilj 278: opiše in razloži postopek pri naročanju blaga; 

2. Cilj 279: našteje in opiše nabavno dokumentacijo (povpraševanje, naročilo …); 

3. Cilj 280: razvrsti postopke pri prevzemu in skladiščenju blaga; 

4. Cilj 281: našteje in opiše skladiščno dokumentacijo (dobavnica, skladiščnica …); 

5. Cilj 282: na primeru razloži postopek prodaje blaga; 

6. Cilj 283: našteje in opiše prodajno dokumentacijo (ponudba, listine …); 

7. Cilj 284: pozna reklamacijski postopek in oceni načine reševanja sporov; 

8. Cilj 286: samostojno izvede postopek naročila; 

9. Cilj 287: izpolni nabavno dokumentacijo; 

10. Cilj 288: količinsko in kakovostno prevzame blago in ga ustrezno skladišči; 

11. Cilj 289: izpolni skladiščno dokumentacijo; 

12. Cilj 290: se zaveda pomena prodajnega postopka; 

13. Cilj 291: samostojno sestavi ponudbo, povpraševanje, račun ...; 
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14. Cilj 292: se zaveda pomena listin (račun, deklaracija, tehnična navodila, certifikat o 

ustreznosti, garancijski list …); 

15. Cilj 293: izpolni reklamacijski zapisnik in se zaveda pomena ustreznega reševanja 

reklamacij. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vseh deset evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so navedli sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih:  

 Razume koncept garancije. 

 Razlikuje med rabatom in maržo. 

 Pozna vrste skladišč in prednosti ter slabosti posamezne vrste skladišč. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je celoten vsebinski sklop komentiral: »Preveč poudarka na blagu, premalo na 

storitvah«. 

En evalvator je dopolnil cilj 284: pozna reklamacijski postopek in oceni načine reševanja 

sporov in pozna reklamacijski list ter cilj 291: samostojno sestavi ponudbo, povpraševanje, 

račun in predračun. 

 

6.3.14 Strokovni modul Komercialno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Tržno komuniciranje 

 

KOMPETENCE: 

 TKO1: Analiziranje trženjskega okolja, porabniških trgov in nakupnega vedenja. 

 TKO2: Spoznavanje načinov oblikovanja cen in primerjanje različnih tržnih poti. 

 TKO3: Oblikovanje strategij promocijskega spleta. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, pri čemer je oceno 1 pridobilo 5 ciljev (29,4 %): 

1. Cilj 299: opiše temeljne cilje oglaševanja; 
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2. Cilj 300: kombinira različne oblike in metode tržnega komuniciranja; 

3. Cilj 301: razlikuje in opiše načine pospeševanja prodaje; 

4. Cilj 302: načrtuje prodajo blaga po posebnih pogojih (akcije, razprodaje, degustacije); 

5. Cilj 310: samostojno izdela in demonstrira akcijo pospeševanja prodaje. 

 

Tabela 54: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Tržno komuniciranje 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 297: pozna načine oblikovanja cen in 

razloži postopek kalkulacije cene. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 306: izdela kalkulacijo cene. 8 0 2 10 1,40 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da, vendar je potrebno razmisliti o ciljih – ali je po 4-letnem programu od 

dijaka/maturanta smiselno pričakovati samostojno analitiko in oblikovanje strategij? 

Ti cilji so primerni za praktično izobraževanje na višješolski strokovni ravni.  

 Poklicne kompetence so skozi cilje skromno opredeljene. Pri TKO1 manjkajo npr. viri, 

kje lahko pridobiva informacije o trgu, Pri TKO3 (raje trženjskega kot promocijskega 

spleta) manjka npr. koncept blagovne znamke in predstavitev trženjskega spleta. 

TKO2 bi lahko tudi izključili iz tega sklopa. 

 Po vsebini zastavljanja ciljev zgleda, da gre za prepis kakšnega kataloga s področje 

celotnega trženja. Operativni cilji niso pravi glede na naslov predmeta. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Pet evalvatorjev je navedlo sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Razlikuje trženje na trgu končnih kupcev in trženje na medorganizacijskih trgih. 

 Vloga blagovne znamke. 

 »Loči med različnimi nakupnimi vedenji kupcev« – tega ne razumem, čeprav sem 

predavatelj predmeta Vedenje potrošnikov. Tržno komuniciranje se ukvarja s področji 

komunikacijskega spleta: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, 

neposredno trženje in osebna prodaja. Če kaj analizira, potem so to mediji in njihov 

vpliv, zato so informativni cilji povsem mimo. 

 E-trženje. 
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 Svetovni splet. 

 Pozna intervju in vrste intervjujev. 

 Pozna prednosti in pomanjkljivosti kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. 

 Pozna elemente marketinškega miksa. 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Izdela primer trženja skozi celoten trženjski splet. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri ciljih 303 (analizira trženjsko okolje z anketami, intervjuji, z 

opazovanjem), 304 (izdela analizo trga po različnih kriterijih), 305 (uporabi različne trženjske 

strategije odvisno od nakupnega vedenja kupcev), 308 (izdela trženjski oglas) in 309 (izbere 

ustrezne oblike in metode tržnih akcij) zapisal, da so »cilji smiselni na višji ravni 

izobraževanja«. 

 

6.3.15 Strokovni modul Komercialno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Razvrščanje blaga 

 

KOMPETENCE: 

 RBL1: Razvrščanje blaga in poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na uporabno vrednost 

blaga. 

 RBL2: Razlikovanje med različnimi vrstami blaga in poznavanje njihovih lastnosti. 

 RBL3: Razumevanje pomena klasifikacije blaga in ciljev standardizacije. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 11 ciljev, pri čemer so oceno 1 pridobili vsi: 

1. Cilj 311: opredeli različne vrste blaga; 

2. Cilj 312: razčleni in opiše dejavnike, ki vplivajo na uporabno vrednost blaga; 

3. Cilj 313: opiše različne vrste blaga: živila, tekstilije, tehnično blago …; 

4. Cilj 314: loči med različnimi vrstami blaga; 

5. Cilj 315: opiše klasifikacijo in nomenklaturo blaga; 

6. Cilj 316: pozna cilje standardizacije in različne vrste standardov; 

7. Cilj 317: razvrsti blago po namembnosti uporabe; 

8. Cilj 318: prepozna različne vrste blaga in ga zna ovrednotiti v procesu trgovinskega 

poslovanja; 
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9. Cilj 319: klasificira blago po določenih kategorijah; 

10. Cilj 320: uporablja slovenske standarde; 

11. Cilj 321: zna razbrati oznake standardov. 

 

Vseh deset evalvatorjev je na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo 

navedene poklicne kompetence, odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna EU standarde. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 316 (pozna cilje standardizacije in različne vrste standardov) zapisal: 

»Katerih standardov?«. 

 

6.3.16 Strokovni modul Upravno-administrativno poslovanje – Strokovno 

vsebinski sklop Upravno poslovanje 

 

KOMPETENCE: 

 UP1: Uporabljanje pravil upravnega postopka. 

 UP2: Sestavljanje vlog, vabil, zapisnikov. 

 UP3: Pisanje preprostih odločb in sklepov. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 52 ciljev, oceno 1 je pridobilo 41 ciljev (78,8 %): 

1. Cilj 322: opredeli pojme uprava, javna uprava, državna uprava; 

2. Cilj 325: razloži pojem uradne osebe in pogoje za njeno izločitev; 

3. Cilj 326: primerja pasivne in aktivne stranke; 

4. Cilj 327: razloži pomen procesne sposobnosti stranke; 

5. Cilj 328: opiše vrste zastopanj in pojasni, kdaj pridejo v poštev; 

6. Cilj 329: pozna sestavine vloge; 

7. Cilj 330: našteje sestavine vabila; 

8. Cilj 331: razlikuje med različnimi vrstami vročitev; 

9. Cilj 332: opiše sestavne dele zapisnika; 
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10. Cilj 333: razloži posamezne vrste rokov; 

11. Cilj 334: pozna pravila štetja rokov; 

12. Cilj 335: našteje pogoje za vrnitev zadeve v prejšnje stanje; 

13. Cilj 336: našteje in opiše vrste stroškov v postopku; 

14. Cilj 337: pozna pogoje za oprostitev plačila stroškov; 

15. Cilj 338: razlikuje med javnimi in zasebnimi listinami; 

16. Cilj 339: pojasni pogoje za skrajšani postopek; 

17. Cilj 342: razlikuje med odločbo, sklepom in uradnim zaznamkom; 

18. Cilj 343: opiše pritožbeni postopek in našteje možne rešitve v pritožbenem postopku; 

19. Cilj 344: pozna načine izvršbe; 

20. Cilj 345: razume pomen varovanja osebnih podatkov; 

21. Cilj 348: razvrsti posamezne organe in službe v skladu s pojmi javna, državna, 

poslovna uprava; 

22. Cilj 351: prepozna pogoje za obvezno izločitev uradne osebe; 

23. Cilj 352: določi, kdo je dolžan preskrbeti dokazila; 

24. Cilj 353: prepozna procesno nesposobno stranko; 

25. Cilj 354: napiše pooblastilo za zastopanje; 

26. Cilj 355: sestavi vlogo; 

27. Cilj 356: sestavi uradno vabilo; 

28. Cilj 357: izpolni dokumente za vročitev; 

29. Cilj 358: napiše zapisnik; 

30. Cilj 359: določi začetek roka; 

31. Cilj 360: izračuna konec roka; 

32. Cilj 361: prepozna obstoj pogojev za vrnitev zadeve v prejšnje stanje; 

33. Cilj 362: določi plačnika stroškov; 

34. Cilj 363: oceni upravičenost do oprostitve plačila; 

35. Cilj 364: prepozna javno listino; 

36. Cilj 365: prepozna pogoje za skrajšani postopek; 

37. Cilj 366: preveri pravilnost vročitve vabila; 

38. Cilj 368: napiše uradni zaznamek, sestavi preprosto odločbo in sklep; 

39. Cilj 369: izbere rešitev v pritožbenem postopku; 

40. Cilj 370: izbere način izvršbe glede na predmet izvršbe; 

41. Cilj 371: presodi, komu lahko posreduje osebne podatke posameznika. 
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V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da, zelo dobro. (2 odgovora)  

 Operativni cilji so zelo številčni in zelo razdrobljeni. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

 

6.3.17 Strokovni modul Upravno-administrativno poslovanje – Strokovno 

vsebinski sklop Administrativno poslovanje 
 

KOMPETENCE: 

 ADM1: Ravnanje z dokumentarnim gradivom od sprejema do odprave oz. 

shranjevanja. 

 ADM2: Pisanje poslovnih in uradnih dopisov. 

 ADM3: Uporabljanje sodobne pisarniške tehnologije/avtomatiziran način pisarniškega 

poslovanja. 

 

V tem strokovno vsebinskem sklopu je 62 ciljev, oceno 1 je pridobilo 34 ciljev (54,8 %): 

1. Cilj 374: pojasni pomen pisarniškega poslovanja; 

2. Cilj 376: predstavi osebnostne lastnosti pisarniškega delavca; 

3. Cilj 377: našteje in predstavi faze pisarniškega poslovanja od sprejema pošiljke do 

arhiviranja; 

4. Cilj 378: razvrsti dokumente po različnih kriterijih; 

5. Cilj 379: pojasni, kaj je namen priloge; 

6. Cilj 380: podrobno opiše sestavo zadeve in pojasni, kaj je dosje; 

7. Cilj 384: razloži postopek sprejema pošte od različnih dostavljavcev in od strank; 

8. Cilj 385: presodi, katere pošiljke lahko odpre in katerih ne sme glede na zaupnost 

dokumenta; 
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9. Cilj 386: podrobno opiše pregledovanje pošiljk; 

10. Cilj 387: na primeru predstavi signiranje; 

11. Cilj 388: preizkusi različne načine razvrščanja gradiva; 

12. Cilj 389: predstavi delovodnik; 

13. Cilj 390: pove, kaj je namen pisarniške odredbe, kako je sestavljena in kdo jo napiše; 

14. Cilj 392: našteje in opiše sestavne dele poslovnega dopisa in uradnega dopisa; 

15. Cilj 393: primerja poslovni dopis in uradni dopis; 

16. Cilj 411: sprejema pošto od različnih dostavljavcev in strank; 

17. Cilj 412: pregleduje klasične pošiljke in pošto v elektronski obliki; 

18. Cilj 413: uporablja sprejemno štampiljko in signira zadeve in dokumente; 

19. Cilj 414: razvršča gradivo po različnih kriterijih; 

20. Cilj 415: evidentira dokumente oz. zadeve; 

21. Cilj 416: vpisuje podatke na kartotečno kartico in v elektronsko evidenco; 

22. Cilj 417: evidentira zadeve v delovodnik, opravi prenos zadeve, zaključi delovodnik; 

23. Cilj 418: vodi rokovnik v skladu s pravili za vodenje rokovnika; 

24. Cilj 419: sestavi in napiše poslovni dopis; 

25. Cilj 420: sestavi in napiše uradni dopis; 

26. Cilj 421: oblikuje podpise na dokumentu; 

27. Cilj 422: organizira odpravo pošiljk; 

28. Cilj 423: naslavlja pošiljke na fizične in pravne osebe, na poštni predal, na posebno 

poštno številko in v tujino; 

29. Cilj 424: hrani dokumentarno gradivo v skladu z veljavno zakonodajo; 

30. Cilj 429: pripravi dokumentacijo za službena in poslovna potovanja; 

31. Cilj 431: oblikuje in napiše sklepe; 

32. Cilj 433: vodi evidence v zvezi z delom; 

33. Cilj 434: oblikuje in izpolni obrazce; 

34. Cilj 435: ureja fizično okolje, v katerem dela. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Številčni in razdrobljeni cilji. 
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 ADM1 in ADM2 sta ustrezno opredeljeni. Za ADM3 pa ni jasno razvidno, kateri cilji 

in kako so povezani z razvojem te kompetence. 

 ADM3 ne v zadostni meri, ker ni dovolj poudarka na sodobni tehnologiji.  

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta podala sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna računalniško podporo administrativnemu poslovanju 

 E-gradiva. 

En evalvator je podal sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Uporaba programskih orodij. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 376 (predstavi osebnostne lastnosti pisarniškega delavca) zapisal, da 

»raje razvije osebnostne lastnosti«. Pri cilju 381 (primerja fascikel in registrator) je eden 

izmed evalvatorjev zapisal, da je »fascikel tujka«. Pri cilju 382 (predstavi uporabo pečatov in 

štampiljk (predpisane in nepredpisane oblike)) je drug evalvator opomnil, da »od 1. 1. 2010 

lahko podjetje posluje brez žiga«. Eden izmed evalvatorjev je pri ciljih 407 (pojasni, kaj je 

zemljiška knjiga, in opiše njeno zgradbo), 408 (predstavi delo notarja in njegove storitve) in 

409 (predstavi delo matične službe in evidenco v povezavi z njo) zapisal, da »bolj spada v 

sklop Upravno poslovanje«. Pri cilju 432 (ureja in vodi evidenco delovnih knjižic) je en 

evalvator zapisal, da »so elektronske«.  

 

6.3.18 Strokovni modul Zavarovalne storitve – Strokovno vsebinski sklop 

Zavarovalno pravo 

 

KOMPETENCE: 

 ZP1: Zagotavljanje uresničevanja odškodninskega in pogodbenega prava v 

zavarovalništvu. 

 ZP2: Zagotavljanje uresničevanja pravnega sistema in njegovih sestavnih delov pri 

varstvu potrošnikov in konkurence. 

 ZP3: Razlaganje vsebine pogodb najpogostejših premoženjskih in osebnih zavarovanj 

na konkretnih primerih. 

 



 

 190 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, pri čemer so oceno 1 pridobili vsi: 

1. Cilj 436: pozna temeljne predpostavke odškodninskega razmerja; 

2. Cilj 437: loči med krivdno in objektivno odgovornostjo; 

3. Cilj 438: razloži definicijo zavarovalne pogodbe in njene bistvene sestavine; 

4. Cilj 439: pojasni slučajnost dogodka, zavarovalno vsoto, premijo in zavarovalni 

primer; 

5. Cilj 440: razume pravila, ki urejajo trg in delovanje udeležencev na njem; 

6. Cilj 441: opiše sistem varstva osebnih podatkov; 

7. Cilj 442: loči med premoženjskim in osebnim zavarovanjem; 

8. Cilj 443: razume pomen in vlogo splošnih pogojev zavarovanja; 

9. Cilj 444: spozna načine sklepanja zavarovalne pogodbe; 

10. Cilj 445: preuči in analizira vsebino odškodninske obveznosti ter odškodninske 

odgovornosti na konkretnih zavarovalnih primerih; 

11. Cilj 446: presoja različne elemente posameznega zavarovalnega razmerja in predstavi 

njihovo vlogo v okviru zavarovalne pogodbe; 

12. Cilj 447: poišče in izbere primeren način sklepanja premoženjskega in/ali osebnega 

zavarovanja v konkretnem primeru; 

13. Cilj 448: uporablja določila sistema varstva osebnih podatkov. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Da. ZP2 se na koncu dopolni z: »na področju zavarovalništva«. 

 Ne. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta podala sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pojasni vinkulacijo, zavarovalnega agenta, zavarovalno provizijo. 

 Pozna pozavarovanje, zavarovalno polico, zavarovalno provizijo, vinkulacijo, splošne 

pogoje poslovanja, zavarovalnega zastopnika. 
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OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 440: razume pravila, ki urejajo trg zavarovanj in delovanje 

udeležencev na njem. 

 

6.3.19 Strokovni modul Zavarovalne storitve – Strokovno vsebinski sklop Osnove 

zavarovalništva 

 

KOMPETENCI: 

 OZ1: Zagotavljanje kakovostnega izvajanja zavarovalnih storitev. 

 OZ2: Izvajanje potrebnih postopkov za reševanje enostavnih škodnih primerov in 

poplačilo regresnih terjatev. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 13 ciljev, pri čemer jih je oceno 1 pridobilo 10 (76,9 %): 

1. Cilj 449: opredeli in spozna zavarovalništvo, zavarovalne podlage in ekonomska 

načela poslovanja zavarovalnice; 

2. Cilj 450: prepozna temeljne zavarovalne pojme, osnovna načela in elemente 

premoženjskih in osebnih zavarovanj; 

3. Cilj 451: seznani se z osnovami za premijski izračun pri premoženjskih in osebnih 

zavarovanjih; 

4. Cilj 452: spozna tehnike prodajnega komuniciranja in prodajni razgovor; 

5. Cilj 456: preuči slovenski zavarovalni trg in delovni proces znotraj posamezne 

zavarovalnice; 

6. Cilj 457: izvede prodajni razgovor; 

7. Cilj 458: prepozna potrebe in želje stranke in izbere ustrezno zavarovalno vrsto ter 

pripravi primerno zavarovalno ponudbo za premoženjsko in/ali osebno zavarovanje; 

8. Cilj 459: sodeluje pri postopku pasivnega pozavarovanja; 

9. Cilj 460: izvaja postopke likvidacije enostavnih zavarovalnih primerov pri 

premoženjskih in/ali osebnih zavarovanjih; 

10. Cilj 461: izvaja potrebne postopke za poplačilo regresnih terjatev. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 
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Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Dva evalvatorja sta navedla sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Sodobni trendi na področju zavarovalništva. 

 Invalidsko in pokojninsko, zdravstveno zavarovanje. 

 Razvija kompetence dobrega zavarovalnega zastopnika. 

 Zavarovalno tveganje. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

 

6.3.20 Strokovni modul Bančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop 

Komerciala – enostavnejše bančne storitve za fizične osebe 

 

KOMPETENCE: 

 KEBSFO1: Prodajanje (sklepanje) storitev – depoziti, varčevanja, krediti. 

 KEBSFO2: Izvajanje postopka namenske porabe, izterjave kreditov in opominjanja. 

 KEBSFO3: Upoštevanje zakonskih pravil, ki urejajo ravnanje banke in bančnih 

delavcev na posameznih področjih. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 28 ciljev, pri čemer jih je oceno 1 pridobilo 20 (71,4 %): 

1. Cilj 462: pozna zakonsko podlago s področja bančništva; 

2. Cilj 463: predstavi obveznosti bančnega delavca z vidika varstva osebnih podatkov 

strank banke (zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov); 

3. Cilj 465: opiše različne storitve banke za posamezno vrsto strank banke; 

4. Cilj 466: pojasni pomen sklenitve pogodbe med banko in stranko, našteje glavne vrste 

pogodb ter pojasni vsebino glavnih določil posamezne vrste pogodbe; 

5. Cilj 467: pojasni motive strank za varčevanje in pojasni različne oblike varčevanja; 

6. Cilj 469: opiše administrativni proces, povezan z varčevalnimi storitvami fizičnim 

osebam; 

7. Cilj 470: našteje vrste kreditov za fizične osebe; 
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8. Cilj 471: pozna glavna zakonska določila, ki jih mora bančni delavec spoštovati na 

področju kreditiranja; 

9. Cilj 472: opredeli pojem zavarovanja kreditov, njegov smisel in razlikuje možnosti 

zavarovanja kreditov; 

10. Cilj 474: definira administrativni proces, povezan z odobritvijo potrošniškega kredita, 

vključno s spremljajočo poslovno dokumentacijo; 

11. Cilj 475: pojasni tveganja, ki lahko nastanejo za banko na področju kreditiranja, in 

navede ukrepe za preprečitev tveganja; 

12. Cilj 477: opiše vlogo bančne poslovalnice na področju prodaje bančnih storitev; 

13. Cilj 479: pozna pravila poslovnega bontona in etičnega ravnanja bančnih delavcev; 

14. Cilj 481: izvede postopek sklenitve depozita; 

15. Cilj 482: obvlada postopek dodelitve potrošniškega kredita; 

16. Cilj 483: pri delu upošteva podatke, ki so zakonsko definirani kot varovani osebni 

podatki; 

17. Cilj 484: v predhodno pripravljen tekst pogodbe vstavi glavne določbe sklenjenega 

bančnega posla; 

18. Cilj 487: obvlada postopke izvedbe drugih vrst bančnih storitev; 

19. Cilj 488: identificira transakcije oz. posle, ki bi kazali na sum pranja denarja in 

ustrezno ukrepa; 

20. Cilj 489: ravna skladno z načelom zakonitosti, spoštovanja pravil pri sklepanju vseh 

poslov. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 KEBSFO1 in KEBSFO3 sta ustrezno zastopani skozi cilje. KEBSFO2 pa je slabše 

zastopana, zlasti skozi formativne cilje. 

 Da, če upoštevate manjkajoča znanja. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so navedli sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Razlikuje debetne in kreditne kartice in opiše prednosti in pomanjkljivosti z vidika 

banke in z vidika strank. 

 Elektronsko bančništvo. 

 Pozna EURIBOR, LIBOR, TOM, OEM, interkalarne obresti, lizing (finančni in 

operativni), amortizacijski načrt odplačevanja. 

 Pozna splošne pogoje poslovanja banke. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri cilju 476 (našteje različne poti, po katerih se prodajajo bančne storitve, in 

precizira specifike, prednosti in pomanjkljivosti vsake izmed njih) zapisal, da je »zajeto že pri 

Finančnem poslovanju«. 

 

6.3.21 Strokovni modul Bančno poslovanje – Strokovno vsebinski sklop Bančno 

poslovanje v zalednih službah 

 

KOMPETENCE: 

 BPZS1: Urejeno in ažurno evidentiranje poslovnih dogodkov.    

 BPZS2: Zagotavljanje skladnosti poslovne dokumentacije z dejanskimi poslovnimi 

dogodki in kakovosti ter uspešnosti dela v skladu s predpisi, poslovnimi usmeritvami, 

standardi in dobrimi poslovnimi običaji.     

 BPZS3: Poznavanje osnov izvršilnega postopka in dejavnosti banke za poravnavo 

obveznosti.   

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 3 kompetence in 17 ciljev, pri čemer jih je oceno 1 

pridobilo 11 (64,7 %): 

1. Cilj 490: pozna organizacijo, vsebino dela zalednih služb v bankah ter njihovo vlogo; 

2. Cilj 491: podrobneje opiše proces dela, ki poteka v zaledju v zvezi z obdelavo 

različnih instrumentov plačilnega prometa; 

3. Cilj 493: opiše proces kreditiranja, ki se odvija na področju komerciale, in proces 

porabe kredita; 
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4. Cilj 494: pozna vpliv prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij strank banke na 

postopke bančnih delavcev v zvezi z določeno stranko; 

5. Cilj 495: opiše postopke izvršb ter posebej postopek, ki poteka v banki od sprejema 

sklepa do zaključenega postopka rubljenja; 

6. Cilj 496: razume cilje preprečevanja pranja denarja in obvezo banke na področju 

sporočanja sumljivih transakcij pristojnim ustanovam; 

7. Cilj 498: opredeli obveznosti banke v zvezi s poročanjem raznim ustanovam na 

različnih področjih, pojasni namen in vsebino posameznih vrst poročil; 

8. Cilj 500: poveže proces sklenitve posla oz. prodaje storitev na področju komerciale s 

posli, ki se v banki opravljajo v zalednih službah; 

9. Cilj 503: izvaja vse potrebne postopke za poplačilo kreditov oz. izterjavo v primeru 

neporavnanih obveznosti; 

10. Cilj 504: pri izvajanju vseh opravil razvija ravnanja, kot so: nepodkupljivost, 

poštenost, doslednost, ažurnost, natančnost, spoštovanje zakonov in pravil; 

11. Cilj 506: identificira transakcije, ki bi utegnile kazati na sum pranja denarja. 

 

V tem sklopu, glede na postavljene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Pozna ustrezno računalniško podporo za zaledno poslovanje. 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Pozna pomen moratorija nad plačevanjem kredita. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je spremenil cilj 494: pozna vpliv prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij 

likvidacijo računov strank banke na postopke bančnih delavcev v zvezi z določeno stranko. 

 



 

 196 

6.3.22 Strokovni modul Poštni promet – Strokovno vsebinski sklop Poštno 

poslovanje 

 

KOMPETENCE: 

 POP1: Poznavanje predpisov, standardov in tehnoloških navodil za opravljanje 

poštnih storitev. 

 POP2: Obvladovanje postopkov posameznih faz tehnološkega procesa in upoštevanje 

značilnosti poštnega prometa pri organizaciji poslovanja. 

 POP3: Upoštevanje in zagotavljanje varnosti osebnih in poslovnih podatkov ter 

odgovornost za kakovost in storitev. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 16 ciljev, pri čemer so oceno 1 pridobili vsi: 

1. Cilj 507: pozna asortiment poštnih storitev; 

2. Cilj 508: seznani se s splošnimi in posebnimi pogoji za opravljanje poštnih storitev; 

3. Cilj 509: loči posamezne faze tehnološkega procesa; 

4. Cilj 510: pozna poslovne dogodke, oblike in organizacijo dela v notranjem poštnem 

prometu; 

5. Cilj 511: pojasni značilnosti poštnega prometa; 

6. Cilj 512: pozna pomen kontrolinga v notranjem poštnem prometu; 

7. Cilj 513: pojasni pomen varovanja poslovnih skrivnosti in odgovornost za kakovost 

storitev; 

8. Cilj 514: seznani se s strategijami razvoja poštne dejavnosti; 

9. Cilj 515: razume tržno usmeritev poštne dejavnosti; 

10. Cilj 516: uporablja posamezne obrazce in razvije sposobnost za presojo in racionalnost 

posameznih tehnoloških postopkov v zvezi s poštnim poslovanjem; 

11. Cilj 517: simulira in analizira posamezne poslovne dogodke; 

12. Cilj 518: pripravlja različne dokumente, ki se uporabljajo pri poštnem poslovanju; 

13. Cilj 519: piše zapisnike, pripravi dnevne obračune in evidence; 

14. Cilj 520: uporablja različne svetovalne tehnike pri posameznih poslovnih dogodkih; 

15. Cilj 521: iz ustreznih virov in dokumentov se seznani z razvojnimi načrti v poštni 

dejavnosti; 

16. Cilj 522: uporablja različne pristope za trženje poštnih storitev. 
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Na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne 

kompetence, je vseh deset evalvatorjev odgovorilo pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Osnove logistike. 

 Mednarodni poštni promet. 

 

OPOMBE: 

Pri informativnih ciljih je dal evalvator sledečo opombo: »"Poštarji" so trgovci. To naj bo 

jasno vidno tudi v ciljih. Ta predmet se nanaša na njihovo vodenje poslovanja«. Drug 

evalvator je pri cilju 522 (uporablja različne pristope za trženje poštnih storitev) zapisal, da je 

»cilj že vključen v sklopu Trženje in kakovost poštnih storitev«.  

 

6.3.23 Strokovni modul Poštni promet – Strokovno vsebinski sklop Trženje in 

kakovost poštnih storitev
25

 

 

KOMPETENCE: 

 TPS1: Poznavanje veščin in spretnosti svetovanja in trženja v storitveni dejavnosti. 

 TPS2: Dokumentiranje in analiziranje poslovnih dogodkov. 

 TPS3: Poznavanje pomena kakovosti pri opravljanju storitev, poznavanje postopkov 

in predpisov za zagotavljanje kakovosti. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 32 ciljev, pri čemer so bili vsi cilji (glede na postavljene 

kriterije) slabo ocenjeni. 

 

                                                 
25

 V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje za revizijo poklicnih 

standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev. Glede na ta kriterij je potrebno katalog pri revidaciji 

poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa ponovno pregledati. 
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Tabela 55: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Trženje in kakovost 

poštnih storitev 

Cilji 
Število evalvatorjev 

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 523: pojasni trženjski splet in 

filozofijo. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 524: pozna pomen celovite kakovosti 

storitev. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 525: pozna analizo SWOT. 6 1 3 10 1,70 

CILJ 526: pojasni segmentacijo trga in 

definira trženjske cilje. 
7 1 2 10 1,50 

CILJ 527: opiše nakupno vedenje različnih 

uporabnikov. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 528: pozna konkurenco. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 529: pojasni pomen oglaševanja. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 530: pozna pomen prodaje. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 531: spozna, kaj je osebna prodaja. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 532: nauči se informirati javnost in 

uporabnike. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 533: spozna prednost odločilne 

informacije. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 534: zna načrtovati storitev za 

uporabnika. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 535: nauči se veščin komuniciranja in 

poslovnega dialoga. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 536: loči tehnike prepričevanja. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 537: nauči se spremljati uporabnike. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 538: pozna pomen kontrole spremljanja 

učinkovitosti trženja. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 539: pojasni učinke in stroške. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 540: razloži na primeru trženjski splet. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 541: analizira slabe in dobre tržne 

akcije. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 542: izdela načrt trženjskega spleta. 7 1 2 10 1,50 

CILJ 543: izdela analizo SWOT. 6 1 3 10 1,70 

CILJ 544: ugotavlja novosti in spremlja 

razvoj poštnih storitev. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 545: uporablja in se seznani z vsemi 

tržnimi instrumenti. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 546: ugotavlja in ocenjuje na primerih 

priložnosti in nevarnosti. 
7 1 2 10 1,50 

CILJ 547: svetuje in informira. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 548: obvlada veščine komuniciranja in 

poslovnega dialoga. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 549: ocenjuje in presoja kakovost 

pridobljenih trženjskih informacij. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 550: opredeli tipologijo uporabnikov. 7 1 2 10 1,50 

CILJ 551: upošteva potrebe uporabnika. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 552: uporablja različne strategije pri 

reševanju reklamacij. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 553: oblikuje sporočila in informacije. 8 0 2 10 1,40 

CILJ 554: proučuje poslovne izide in 

predlaga rešitve. 
8 0 2 10 1,40 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 Iz ciljev ni jasno razvidno, kako se povezujejo s posebnostmi poštnega prometa. 

Večina teh ciljev je že vključena v druge vsebine (Finančno poslovanje, Komercialno 

poslovanje). Tudi iz poklicnih kompetenc ni razvidno, kako se odražajo posebnosti v 

pošti. 

 Poštarji pa so edini, ki poznajo trženje na ravni srednje šole? Trženje je za to raven 

prezahtevno in nepotrebno. Poklicne kompetence predmeta so v močnem razkoraku z 

operativnimi cilji. Celoten predmet je treba premisliti na novo. Predvsem odskakuje 

TPS1, ki se loteva nerealnih kompetenc. Operativni cilji pa predvsem sledijo tej 

kompetenci. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja: 

 Poudariti pomen komunikacije poštnih delavcev s strankami. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 523: pojasni trženjski splet in filozofijo marketinga. 

 

6.3.24 Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Obračun plač 

 

KOMPETENCI: 

 OP1: Obračunavanje in knjiženje stroškov dela. 

 OP2: Izračunavanje dohodnine, prispevkov na plače in iz plač 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 9 ciljev, izmed katerih noben cilj ni bil dobro niti slabo 

ocenjen. Vsi cilji imajo aritmetično sredino M = 1,20.  

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 
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 OP2 je ustrezna, OP1 pa delno ustrezna, saj manjka obračunavanje nadomestil, 

dodatkov in povračil v zvezi z delom. 

 Poklicne kompetence so nepotrebne oziroma jih je treba vklopiti drugam; to sedaj tudi 

delajo računalniki. Razumeti vsebino pa ne zahteva posebnega predmeta. 

 Delno – koristilo bi, če bi poznali osnove o plačilnih sistemih in sistemih plač. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Trije evalvatorji so navedli sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Minimalna plača. 

 Sestavine plačilnih sistemov. 

 Pojasni obračun regresa, potnih nalogov. 

 Pozna letni regres in obračun le-tega. 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Obračuna povračila v zvezi z delom. 

 Obračuna različna nadomestila. 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

 

6.3.25 Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Osnovna sredstva in drobni inventar 

 

KOMPETENCE: 

 OSDI1: Knjiženje nakupa, gradnje, poslovnega in finančnega najema sredstev ter 

izločanje osnovnih sredstev. 

 OSDI2: Izračunavanje in sestavljanje amortizacijskega načrta posojila ter knjiženje 

amortizacije in stroškov, povezanih z vzdrževanjem. 

 OSDI3: Knjiženje nabave, porabe in izločitve drobnega inventarja. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 18 ciljev in vsi so prejeli oceno 1:  

1. Cilj 564: analizira različne načine pridobitve osnovnih sredstev; 

2. Cilj 565: spozna različne načine plačila pridobljenih sredstev; 

3. Cilj 566: prepozna različne stroške, povezane z uporabo osnovnih sredstev; 
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4. Cilj 567: razlikuje stroške, povezane z vzdrževanjem osnovnih sredstev; 

5. Cilj 568: načrtuje različne vzroke izločitve sredstev; 

6. Cilj 569: razlikuje različne načine izločitve; 

7. Cilj 570: spozna drobni inventar in njegovo uporabo; 

8. Cilj 571: pojasni vrste in značilnosti drobnega inventarja; 

9. Cilj 572: knjiži nakup, gradnjo, poslovni in finančni najem sredstev; 

10. Cilj 573: knjiži pridobitev posojila in kredita; 

11. Cilj 574: sestavi amortizacijski načrt posojila; 

12. Cilj 575: obračuna in knjiži amortizacijo; 

13. Cilj 576: izračuna revalorizacijo osnovnih sredstev in jo knjiži; 

14. Cilj 577: evidentira različne načine izločitve osnovnih sredstev; 

15. Cilj 578: knjiži izločitev popolnoma odpisanega in delno odpisanega osnovnega 

sredstva in drobnega inventarja; 

16. Cilj 579: knjiži izločitev s prodajo osnovnega sredstva; 

17. Cilj 580: ločuje med posameznimi vrstami drobnega inventarja; 

18. Cilj 581: knjiži nabavo, porabo in izločitev drobnega inventarja po različnih metodah. 

 

Vsi evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili pritrdilno. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Izbira amortizacijske stopnje – življenjske dobe osnovnih sredstev. 

 Davčni vidik. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je dopolnil cilj 577: evidentira različne načine izločitve osnovnih sredstev z 

davčnega vidika. 
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6.3.26 Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – Strokovno vsebinski sklop 

Pokritje stroškov in prag rentabilnosti 

 

KOMPETENCE: 

 PSPR1: Ugotavljanje uspešnosti proizvodnje posameznega učinka, oddelka, podjetja. 

 PSPR2: Določanje obsega rentabilnosti delovanja in izračunavanje kazalnikov 

poslovanja. 

 PSPR3: Ugotavljanje pokritosti in stopnje pokritosti poslovanja. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 8 ciljev, od katerih je 6 ciljev (75,0 %) prejelo oceno 1:  

1. Cilj 583: spozna rentabilnost poslovanja; 

2. Cilj 584: analizira različne kazalnike uspešnosti poslovanja; 

3. Cilj 585: analizira pokritost in stopnjo pokritja posameznega učinka, oddelka in 

podjetja kot celote; 

4. Cilj 587: izračuna kazalnike uspešnosti poslovanja; 

5. Cilj 588: določi obseg rentabilnosti in na podlagi kazalnikov sklepa o uspešnosti oz. 

neuspešnosti poslovanja; 

6. Cilj 589: izračuna pokritost in stopnjo pokritja. 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da, ob upoštevanju sugestije – rentabilnost je razmerje med dobičkom ter vloženimi 

sredstvi. Z rentabilnostjo merimo uspeh ali neuspeh naložbe kapitala oz. uporabe 

sredstev. Menim, da je »Pokritje stroškov« v nazivu predmeta neprimerno, ker aludira 

na točko preloma in ne na finančne vidike presoje uspešnosti poslovanja. 

 Da. Zakaj ni vključeno v Ekonomiko poslovanja? 

 Da, razen opombe (nejasno izražen cilj 582: spozna način ugotavljanja uspešnosti 

posameznega učinka). 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 
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OPOMBE: 

En evalvator je zapisal sledečo opombo pri informativnih ciljih: »Rentabilnost je razmerje 

med dobičkom ter vloženimi sredstvi. Z rentabilnostjo merimo uspeh ali neuspeh naložbe 

kapitala oz. uporabe sredstev. Menim, da je »Pokritje stroškov« v nazivu predmeta 

neprimerno, ker aludira na točko preloma in ne na finančne vidike presoje uspešnosti 

poslovanja«. Pri cilju 582 (spozna način ugotavljanja uspešnosti posameznega učinka) je en 

evalvator opomnil, da je »nejasno izraženo«. En evalvator je predlagal drugačen zapis cilja 

586: ugotovi analizira uspešnost proizvodnje posameznega učinka, oddelka, podjetja. 

 

6.3.27 Strokovni modul Neposredno trženje – Strokovno vsebinski sklop 

Administrativno-komunikacijska dela 

 

KOMPETENCE: 

 AKD1: Vodenje evidence in arhiviranje delovne dokumentacije. 

 AKD2: Komuniciranje s strankami in sodelavci. 

 AKD3: Anketiranje prek elektronskih komunikacijskih kanalov. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 20 ciljev, od katerih je 13 (65,0 %) prejelo oceno 1:  

1. Cilj 590: pojasni podatkovne baze; 

2. Cilj 591: pozna evidence in ureja arhiv dokumentacije; 

3. Cilj 592: opredeli in evidentira podatke o potrebah uporabnikov; 

4. Cilj 593: pozna predpisano dokumentacijo; 

5. Cilj 595: nauči se osnov retorike; 

6. Cilj 596: pojasni osnove psihologije prodaje; 

7. Cilj 597: komunicira s strankami po telefonu in prek EKK; 

8. Cilj 599: pozna javnomnenjske in tržne raziskave; 

9. Cilj 600: sodeluje pri izvajanju dejavnosti, povezanih s CRM (Customer relationship 

management); 

10. Cilj 602: izračuna osnovne statistične operacije in zna brati statistične podatke in 

računalniške izpise; 

11. Cilj 604: zbira statistične podatke o kupcih, o povpraševanju ...; 

12. Cilj 605: vodi prodajni in reklamacijski razgovor; 

13. Cilj 606: trenira prodajne razgovore. 
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Tabela 56: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Administrativno-

komunikacijska dela 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 598: pozna strokovno literaturo v 

slovenskem in tujem jeziku. 
8 0 2 10 1,40 

CILJ 607: izvede metodološke principe 

tržnih raziskav in osnovne merske 

karakteristike. 

8 0 2 10 1,40 

 

Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (8 odgovorov) 

 AKD2 ni dovolj specifična kompetenca. Celoten sklop, tako kompetence kot cilji, je 

zelo divergenten in heterogen. Kljub navedbi ciljev in kompetenc ni razvidno, kaj je 

rdeča nit predmeta in na kaj se predmet nanaša (na trženje, na prodajo ali na 

pisarniško administracijo?). Zaradi nejasnega namena predmeta tudi nisem mogla 

podati predlogov pri manjkajočih znanjih. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri informativnih ciljih: 

 Več o neposrednem trženjskem komuniciranju. 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Uporablja bazo podatkov o kupcih in programe CRM. 

 

OPOMBE: 

Pri cilju 600 (sodeluje pri izvajanju dejavnosti, povezanih s CRM (Customer relationship 

management)) je en evalvator zapisal, da je »ta cilj večpomenski in formativen«. Pri cilju 607 

(izvede metodološke principe tržnih raziskav in osnovne merske karakteristike) sta dva 

evalvatorja navedla, da je to »nejasen cilj«. Enako je dejal drug evalvator za cilj 608 (izdeluje 

javnomnenjske tržne raziskave). 
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6.3.28 Strokovni modul Neposredno trženje – Strokovno vsebinski sklop 

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev 

 

KOMPETENCE: 

 TZK1: Poznavanje ciljev neposrednega trženja. 

 TZK2: Poznavanje metode in oblik neposrednega trženja. 

 TZK3: Razumevanje pomena vrednotenja rezultatov. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 20 ciljev, od katerih je 17 ciljev (85,0 %) prejelo oceno 1:  

1. Cilj 610: opiše cilje neposrednega trženja; 

2. Cilj 611: razloži metode in oblike neposrednega trženja; 

3. Cilj 612: pojasni pomen zadovoljstva kupcev za trženje; 

4. Cilj 613: razume pomen stalnih kupcev; 

5. Cilj 614: opiše prednosti neposrednega trženja; 

6. Cilj 615: analizira značilnosti elektronskega trženja; 

7. Cilj 616: opredeli merjenje zadovoljstva kupcev; 

8. Cilj 617: našteje metode, s katerimi obdržimo kupce; 

9. Cilj 618: opiše načine, kako podjetja skrbijo za zadovoljstvo kupcev po nakupu; 

10. Cilj 619: seznani se z zakonodajo s področja varstva potrošnikov; 

11. Cilj 620: razume pomen vrednotenja rezultatov; 

12. Cilj 621: razloži razloge pomena neposrednega trženja; 

13. Cilj 622: prepoznava in primerja oblike neposrednega trženja v praksi; 

14. Cilj 623: izvede procese neposrednega trženja; 

15. Cilj 624: razloži vlogo sodobnih medijev pri neposrednem trženju; 

16. Cilj 625: izdela in predstavi intervju s kupci o zadovoljstvu po nakupu; 

17. Cilj 626: upošteva dejavnike trženja okolja. 

 

V tem sklopu, glede na določene kriterije, ni slabo ocenjenih ciljev. 

 

Na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne 

kompetence, je vseh deset evalvatorjev odgovorilo pritrdilno. 
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MANJKAJOČA ZNANJA: 

En evalvator je navedel sledeča manjkajoča znanja pri formativnih ciljih: 

 Našteje konkretne primere neposrednega trženja in jih ovrednoti (analizira). 

 

OPOMBE: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih opomb. 

 

6.3.29 Strokovni modul Neposredno trženje – Strokovno vsebinski sklop 

Tržnoinformacijski sistemi 

 

KOMPETENCE: 

 TIS1: Preverjanje delovanja in vzdrževanje tehnične in programske opreme. 

 TIS2: Zbiranje različnih tržnih podatkov.  

 TIS3: Razumevanje globalnega trga in globalnega trženja. 

 

Strokovno vsebinski sklop vsebuje 17 ciljev, od katerih je 10 ciljev (58,8 %) prejelo oceno 1:  

1. Cilj 631: razume trženjski informacijski sistem; 

2. Cilj 632: razlikuje med vrstami in viri podatkov; 

3. Cilj 633: pozna potek trženjskega obveščanja: 

4. Cilj 634: opiše pomen tržnih raziskav; 

5. Cilj 636: pozna kodeks tržnih raziskovalcev; 

6. Cilj 641: ugotavlja nepravilnosti in težave v delovanju delovnih sredstev in 

programske opreme; 

7. Cilj 642: uporablja novosti in predlaga dopolnjevanje delovnih orodij; 

8. Cilj 643: izvaja različne naloge trženjskega informacijskega sistema; 

9. Cilj 644: zbere različne vrste tržnih podatkov; 

10. Cilj 645: izdela enostavno tržno raziskavo in interpretira rezultate. 

 

Tabela 57: Najslabše ocenjeni cilji v strokovno vsebinskem sklopu Tržnoinformacijski 

sistemi 

Cilji 
Število evalvatorjev  

Skupaj  M 
z oceno 1 z oceno 2 z oceno 3 

CILJ 630: seznani se s tehničnimi navodili in 

rokovanjem z delovnimi sredstvi ter s 

programsko opremo. 

8 0 2 10 1,40 

CILJ 637: utemelji načine vstopa na tuji trg. 8 0 2 10 1,40 
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Evalvatorji so na vprašanje, ali so navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene 

poklicne kompetence, odgovorili: 

 Da. (9 odgovorov) 

 Kompetenca TIS3 ne sodi zraven: je vreden večjega poudarka, na tem mestu pa 

kontaminira predmet, ki se ukvarja z raziskovanjem trga. 

 

MANJKAJOČA ZNANJA: 

Za ta vsebinski sklop evalvatorji niso podali nobenih manjkajočih znanj. 

 

OPOMBE: 

En evalvator je pri informativnih ciljih zapisal, da bi »naziv predmeta moral poudariti bolj 

raziskovanje trga«. Pri cilju 635 (analizira metode tržnih raziskav ) je drug evalvator navedel, 

da »cilj ni jasen«. Pri cilju 630 (seznani se s tehničnimi navodili in rokovanjem z delovnimi 

sredstvi ter programsko opremo) je eden izmed evalvatorjev opomnil, da »to mora spoznati 

drugje«. 

 

6.4 ODGOVORI NA VPRAŠANJA IZ 3. DELA EVALVACIJSKEGA 

VPRAŠALNIKA 

 

I. Ali je izobraževalni program zasnovan tako, da posamezniku razvija znanje in 

sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu, mu omogoča večjo 

delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (3 odgovori) 

 Da, zelo dobro. 

 Da, vendar manjkajo znanja s področja prava. 

 Da, vendar imam pomislek o tem, da program PTI, ki sicer nadgrajuje 3-letni 

program poklicnega izobraževanja, skuša slediti enakim učnim ciljem (na operativni 

ravni) kot program SSI, čeprav ima slednji bistveno večje število ur. Potrebno je 

preveriti prekrivanje vsebin v okviru 3+2 vertikali. 

 Iz obveznega dela kandidat pridobi osnove poslovnih ved, ki so naravnane tako, da 

omogočajo mobilnost in prilagodljivost. Izbirni del modulov od M3 do M6 je 



 

 208 

naravnan na trženjski in na finančni del, drugi izbirni del pa je sektorsko specifičen. 

Na ta način se kandidat v določenem delu omeji na usmerjenost in na sektor, kar 

zmanjšuje prilagodljivost. Po drugi strani pa se nekatere vsebine obravnavajo v več 

modulih, kar povečuje mobilnost. V programu pogrešam en močan prodajni modul, 

saj se prodajne tehnike pojavljajo v različnih modulih, kjer pa so (glede na obseg 

ciljev) premalo zastopane, vendar so pomembne. Prodajni modul bi povečal mobilnost 

med poklici, saj se prodajne kompetence uporablja v vseh sektorjih. V programu je 

dosti poudarka na trženju končnemu kupcu, zelo malo pa trženju na 

medorganizacijskih trgih, učenje teh vsebin bi prav tako povečevalo mobilnost in 

prilagodljivost. Sektorski moduli pa morajo ohraniti sektorsko specifičnost, saj to 

razvija sposobnosti in kompetence za delo v nekem sektorju. Poudarila bi le, da modul 

Poštni promet ni dovolj prilagojen sektorju. 

 Mislim, da gre za korak v napačno smer; strokovnih modulov je preveč. Če imamo na 

eni strani splošnega gimnazijskega tehnika, imamo na drugi strani (poleg drugih 

programov V. stopenj izobrazbe) splošnega ekonomskega tehnika. To bi moralo 

zadostovati. Strokovni moduli bi morali postati le strokovni izbirni predmeti, in sicer s 

tem, da se zagotovi z obveznimi predmeti jedrna ekonomska usmeritev oziroma 

potrebna osnovna ekonomska znanja. Pri tem v dosedanjem programu presenetljivo 

prednjači modul Projekti in poslovanje podjetja. Projektom programi v višjem in 

visokem šolstvu ne dajejo takšne teže. Gre za metodološko znanje, ki je vtkano v 

številne poslovne discipline na njim ustrezen način. Ne smatram, da gre za vitalno 

srednješolsko znanje. Mnenja sem, da srednješolski program V. stopnje ne bi smel biti 

diverzificiran na sedanji način. Smo majhen jezikovni in gospodarski prostor, kar ne 

daje prednosti tolikšni specializaciji že v srednji šoli. Povsem zadostuje, da poznamo 

splošnega gimnazijskega tehnika in splošnega ekonomskega tehnika. Na tej točki bi 

omenil vprašljiv uspeh razvoja višjega šolstva, kjer so s prenovo prišli številni novi 

programi. Izobraževalne institucije hlastajo po njih zaradi preživetja in manj razvoja. 

Številne smeri pa niso prinesle nič drugega kot zmanjšan obseg pedagoškega dela po 

specializiranem predmetu, če je število študentov manjše. 

 Menim, da v tem sklopu manjkajo osnove računovodstva, ki so se mi pri 

Administratorju zdele nepotrebne. Pri Ekonomskem tehniku/PTI pa menim, da bi bilo 

smiselno tudi osnovna knjiženja predstaviti v teoriji in praksi. Predlagam čim več 

kompleksnih primerov (več poslovnih prigodkov v istem podjetju kontirati, urediti 

itd.). 
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 Delno, saj so mnogi cilji (učne vsebine) vezani na tradicionalne in nesodobne načine 

poslovanja (e-poslovanje, storitvene dejavnosti). Več poudarka bi lahko bilo na 

razvijanju osebnih veščin – organizacija lastnega dela, obvladovanje stresa (kar je 

pomembno za hitro prilagajanje), ustvarjalnost in inovativnost, analitične sposobnosti 

... Pomen etike in družbene odgovornosti ter ekologija so premalo izpostavljeni. Zelo 

malo je tem, ki bi bile povezane s podjetništvom, da bi dijaki razvijali podjetniški duh. 

 

II. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »Učni cilji morajo biti določeni jasno, da jih je 

mogoče čim bolj enopomensko razumeti; tako bo učiteljem omogočeno lažje izbirati 

ustrezne vsebine in metode pouka. Učni cilji se določajo tudi s premislekom o njihovi 

realni uresničljivosti, zato naj bi, kolikor je mogoče, razbremenili zdajšnje učne načrte po 

načelu: DATI UČENCEM MANJ, DA BI ODNESLI VEČ.« Ali menite, da katalogi 

znanja uresničujejo to načelo? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (5 odgovorov) 

 V splošnem da, vendar preveliko število operativnih ciljev, ki se nanašajo npr. na 

poznavanje ene dobre operacije, zamegljuje splošno sliko, kako graditi kompetence. 

Preveč operativnih ciljev lahko vodi v zgolj "taksonomsko" podajanje znanj in veščin. 

 To načelo uresničujejo strokovnovsebinski sklopi: Poslovno računstvo in statistična 

analiza pojavov, Ekonomika podjetja, Finančni trg in ustanove, Plačilni promet in 

poslovanje z gotovino, Prodaja finančnih storitev, Nabava in prodaja in moduli: 

Materialno knjigovodstvo, Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje. V skladu s tem 

načelom pa nista modula Poštni promet in Neposredno trženje. Razvoj in delovanje 

gospodarstva je kompleksen vsebinski sklop, vendar pomemben. 

 Mislim, da imamo tu težave. Celo pričujoče gradivo na več mestih kaže preprosto 

zbiranje ciljev , ko je bilo treba kaj združiti. Za takšno ugotovitev ne rabiš posebnega 

znanja. In odgovora ni treba iskati pri drugih ljudeh. 

 Znanja je vsaj na prvi pogled ogromno, zato menim, da to načelo ne velja. 

 Učni cilji so določeni zelo raznoliko – nekateri zelo ozko, tako da je lahko izbrati 

ustrezne vsebine in metode pouka, drugi pa izrazito široko, tako da prihaja do 

prekrivanj – ni jasno, pri katerih vsebinah bi morali spoznati osnove, kje pa znanja za 

nadgradnjo ali za specializacijo.  
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III. Ali so cilji v katalogih znanj zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje 

praktičnih spretnosti tudi teoretično osmišljeno? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Na ta način so dobro organizirani moduli: Materialno knjigovodstvo, Zavarovalne 

storitve, Bančno poslovanje in Finančno knjigovodstvo, ker so formativni cilji 

izpeljani iz informativnih. Nekaj predmetov je takšnih, ki so večinoma teoretski: 

Menedžment, Razvoj in delovanje gospodarstva, Administrativno-komunikacijska dela, 

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev, katere bi morali podkrepiti z 

raziskovanjem primerov. 

 Ponovil bi mnenje, kot sem napisal pri izobraževalnem programu Trgovec/SPI: Tega 

ne znam oceniti. Kaj pa se dogaja v praktičnem izobraževanju? To bo treba vprašati 

koga drugega ali na drugačen način. Sicer pa mislim, da gre pri gornjem izhodišču za 

logični nesmisel: 1. Hudo bi bilo, če imajo dijaki praktično izobraževanje samo za to, 

da nekaj počenjajo, zato to hitro zavržem. Pedagogi razpolagajo z bogatimi 

izkušnjami, kako prenesti in aplicirati koncepte na dijakom razumljiv način, če so 

seveda za kaj takega tudi motivirani. 2. Teoretična osmišljenost pa vendarle ni 

odvisna od ciljev, zato je treba poklicati na pomoč Bloomove taksonomije znanj in 

progresivne lestvice znotraj njih. Obstaja več vrst znanja in za vsakega je način 

pridobivanja, merjenja in sama uporabnost drugačna. 

 Tu se mi zdi večinoma dobra povezava. 

 

IV. Ali katalogi obsegajo znanja, ki dajejo zadostno osnovo za nadaljevanje izobraževanja na 

ekonomskem področju (visokošolski/višješolski študij)? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (7 odgovorov) 

 Da, zelo dobro, zlasti za študij ekonomije, komerciale in poslovanja. 

 Da, polovica programa je namenjena splošnoizobraževalnim predmetom, več kot 500 

ur je namenjenih pridobivanju osnov na ekonomskem področju, izbirni predmeti pa le 

še poglabljajo ekonomska in poslovna znanja. Če imamo v mislih strokovne module, 

potem je ta program celo boljša osnova kot gimnazijski program. 
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 Zagotovo. Menim, da so preobsežni za raven srednješolskega izobraževanja in silijo v 

specializacijo, ko ta še ni potrebna. 

 

V. Med temeljnimi cilji prenove je določeno: »S predmetniki naj se presega predmetna 

razdrobljenost in zagotavlja čim večja stopnja integrativnosti znanja, zlasti z 

zmanjševanjem števila predmetov, s povezovanjem posameznih področij znanja in 

predmetov v logično in vsebinsko zaokrožene celote ter z včlenjevanjem teoretičnega 

znanja v praktično izobraževanje.« Ali cilji v katalogih znanj uresničujejo to načelo? 

 

Poglejmo posamezne odgovore: 

 Da. (6 odgovorov) 

 Da, cilji so dobri in zelo dobro uresničujejo to načelo. 

 Sektorski moduli povečujejo integrativnost znanja in so tudi osmišljeni s praktičnimi 

znanji (razen modulov Poštni promet in Neposredno trženje). Če bi bilo še več ciljev 

na temo iskanja informacij, razlage informacij in raziskovanj primerov, bi bila 

teoretičen in praktičen del še nekoliko bolj prepletena med seboj. Prostora za to je še 

veliko, saj se ponekod cilji podvajajo, npr. modul Poštni promet, ponekod pa sklop 

nima primerne rdeče niti, npr. Administrativno-komunikacijska dela. 

 Ponovil bi mnenje iz enakega vprašanja pri programu Trgovec/SPI: Nisem povsem 

prepričan. Npr. PRP sem v komentarju označil za primer neuspešne skovanke več 

disciplin, ki balastirajo predmet. S pripombami sem iskal "čiščenje" predmeta in ne 

"integrativnost znanja". Problem sem že nakazal pri trženju. Kakor hitro pristajamo 

na šablonizirano prikazovanje, je integrativnost znanja v nevarnosti, prav tako 

sposobnost razumevanja pri dijakih. Predmetni cilj je pri nekaterih vsebinskih sklopih 

bolj, drugje manj prisoten. Morda je na mestu naslednji predlog: pri ciljih postaviti 

dva stolpca, prvega nameniti strogim šablonskim konceptom (npr. razmerje med: 

demografska tržna segmentacija – delitev trga po tem kdo kupuje), drugega pa 

ubesediti mehkeje, bolj po vsebini in razumski predstavi, ki kar kliče po praktičnem 

preverjanju. 

 Vsebine se mi zdijo zelo različno opredeljene glede na širino/globino področij, zato je 

nevarnost, da gre pri tistih vsebinah, kjer je zelo veliko učnih ciljev, za dokaj dobro 

zaokroženost, pri drugih pa je še veliko razdrobljenosti. 

 



 

 212 

6.5 SKLEP 

 

Evalvatorji so v programu Ekonomski tehnik/PTI z oceno 3 (nepotreben cilj) ocenili 4,1 % 

vseh ciljev, pri čemer pa so zelo razpršeni po posameznih modulih. Glede na postavljene 

kriterije v nobenem modulu niso ocenili več kot 20 % nepotrebnih ciljev, se je pa izkazalo, da 

je kar nekaj modulov oziroma sklopov prejelo nizek odstotek temeljnih ciljev, in sicer: 

 Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – sklop Projektno delo (ocene ciljev se 

gibljejo med M = 1,10 in M = 1,30); dva evalvatorja menita, da je to nepotreben sklop v 

srednješolskem izobraževanju. 

 

 Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – sklop Menedžment (29,2 % slabo 

ocenjenih ciljev in le 12,5 % ocenjenih kot temeljnih); evalvatorji menijo, da sklop 

vsebuje medsebojno nepovezane cilje, hkrati pa opozarjajo na kar nekaj manjkajočih 

znanj. Zanimiva je še primerjava: 

Spodaj označeni cilji so bili pozitivno ocenjeni (ocena 1) v programu Ekonomski tehnik SSI v 

strokovnem modulu Poslovanje podjetij – Strokovnovsebinski sklop Menedžment, medtem ko so 

bili v strokovnem modulu Projekti in poslovanje podjetja – Strokovnovsebinski sklop 

Menedžment (PTI) slabše ocenjeni. Dejstvo je, da je katalog znanja v programu SSI osnova za 

katalog znanja v programu PTI, kar pomeni, da so cilji skoraj enaki. 

1. Cilj 86: pojasni organizacijo podjetja in naloge posameznih oddelkov; 

2. Cilj 87: spozna način ravnanja s človeškimi viri; 

3. Cilj 88: pojasni naloge računovodstva; 

4. Cilj 89: pojasni naloge tajništva; 

5. Cilj 90: opiše in poveže temeljne funkcije menedžmenta, načrtovanja, organiziranja, 

upravljanja; 

6. Cilj 92: pojasni osnove planiranja v podjetju; 

7. Cilj 94: primerja različne organizacijske strukture; 

8. Cilj 104: organizira in vodi sestanek; 

9. Cilj 105: načrtuje delo po različnih metodah; 

10. Cilj 106: ugotavlja uspešnost poslovanja; 

11. Cilj 107: načrtuje in izvaja delo v timu. 

 

 Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – sklop IKT (ocene ciljev se gibljejo med 

M = 1,20 in M = 1,40); evalvatorji menijo, da je sklop potrebno posodobiti. 
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 Strokovni modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja – sklop Razvoj in 

delovanje gospodarstva (43,6 % temeljnih ciljev); en evalvator dodaja: »Ni dostojno, da 

se združuje dvoje področij, in sicer brez tega, da bi se napor usmeril v njuno integracijo, 

o kateri naj bi se izrecno opredelili v zaključnem vprašanju 3.2. Zakaj sploh potem to 

vprašanje na zaključku? Dodane vrednosti neke integracije pa zopet ni.« 

 

 Strokovni modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja – sklop Poslovno 

računstvo in statistična analiza pojavov (30 % ciljev je označenih kot temeljnih); dva 

evalvatorja menita, da je statistična analiza pojavov prezahtevna oziroma nepotrebna na 

tej stopnji izobraževanja. 

 

 Strokovni modul Komercialno poslovanje – sklop Tržno komuniciranje (29,4 % temeljnih 

ciljev); po mnenju nekaterih evalvatorjev sklop vsebuje prezahtevne cilje za to stopnjo 

izobraževanja, prav tako pa vsebuje cilje, ki se ne povezujejo z naslovom sklopa. 

 

 Strokovni modul Upravno-administrativno poslovanje – sklop Administrativno poslovanje 

(54,8 % temeljnih ciljev); evalvatorji opozarjajo, da je premalo zastopana kompetenca: 

uporabljanje sodobne pisarniške tehnologije/avtomatiziran način pisarniškega poslovanja. 

 

 Strokovni modul Poštni promet – sklop Trženje in kakovost poštnih storitev (vsi cilji so 

slabo ocenjeni) – enako kot pri programu SSI evalvatorji opozarjajo na ponavljanje večine 

ciljev iz modulov Finančno poslovanje in Komercialno poslovanje. Hkrati opozarjajo tudi 

na to, da iz ciljev ni jasno razvidno, kako se povezujejo s posebnostmi poštnega prometa. 

 

 Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – sklop Obračun plač (ocena vseh ciljev 

M = 1,20) s sledečimi opombami evalvatorjev: 

 OP2 (Izračunavanje dohodnine, prispevkov na plače in iz plač) je ustrezna, OP1 

(Obračunavanje in knjiženje stroškov dela) pa delno ustrezna, saj manjka 

obračunavanje nadomestil, dodatkov in povračil v zvezi z delom. 

 Poklicne kompetence so nepotrebne oziroma jih je treba vklopiti drugam; to sedaj tudi 

delajo računalniki. Razumeti vsebino pa ne zahteva posebnega predmeta. 

 Kompetence so delno zastopane – koristilo bi, če bi dijaki poznali osnove o plačilnih 

sistemih in sistemih plač. 
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Tako po pregledu ocen evalvatorjev ugotovimo, da je zgolj pet strokovnih modulov programa 

(od skupno enajst) ocenjenih tako, da v njih ni potrebnih (pre)velikih sprememb. To so izbirni 

moduli Neposredno trženje, Finančno poslovanje, Materialno knjigovodstvo, Zavarovalne 

storitve in Bančno poslovanje. 

 

Polovica evalvatorjev meni, da je izobraževalni program zasnovan tako, da omogoča razvoj 

znanja in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu ter večjo delovno 

mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju. Druga polovica pa meni, da bi 

bilo temu tako, če se odstrani podvajanje ciljev (sploh na vertikali SPI/PTI), če se uvede 

močan prodajni modul in razvijanje osebnih veščin (organizacija lastnega dela, obvladovanje 

stresa, ustvarjalnost, inovativnost …). Eden izmed evalvatorjev meni, da je strokovnih 

modulov preveč in da je na tej stopnji prevelik poudarek namenjen modulu Projekti in 

poslovanje podjetja (zato tudi prihaja do že zgoraj omenjenih razlik v oceni enakih ciljev v 

programu Ekonomski tehnik SSI in PTI). En evalvator pa je dodal: »Menim, da v tem sklopu 

manjkajo osnove računovodstva, ki so se mi pri Administratorju zdele nepotrebne. Pri 

Ekonomskem tehniku PTI pa menim, da bi bilo smiselno tudi osnovna knjiženja predstaviti v 

teoriji in praksi. Predlagam čim več kompleksnih primerov (več poslovnih prigodkov v istem 

podjetju kontirati, urediti itd.).« 

 

Katalogi znanja so po mnenju polovice evalvatorjev napisani tako, da so učni cilji jasni in jih 

je mogoče relativno enopomensko razumeti. En evalvator opozarja, da nista povsem ustrezna 

modula Poštni promet in Neposredno trženje. Drugi evalvator dodaja, da so učni cilji 

»določeni zelo raznoliko – nekateri zelo ozko, tako da je lahko izbrati ustrezne vsebine in 

metode pouka, drugi pa izrazito široko, tako da prihaja do prekrivanj – ni jasno, pri katerih 

vsebinah bi morali spoznati osnove, kje pa znanja za nadgradnjo ali za specializacijo.« Trije 

evalvatorji pa menijo, da načelo »Dati učencem manj, da bi odnesli več« ne velja, saj program 

vsebuje veliko število operativnih ciljev. 

 

Vsi evalvatorji menijo, da so cilji zapisani tako, da je praktično izobraževanje in razvijanje 

praktičnih spretnosti tudi teoretično osmišljeno, en evalvator pa še dodaja: »Nekaj predmetov 

je takšnih, ki so večinoma teoretski: Management, Razvoj in delovanje gospodarstva, 

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev, Administrativno-komunikacijska dela, katere bi 

morali podkrepiti z raziskovanjem primerov.« Evalvatorji soglasno ugotavljajo, da katalogi 
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znanja obsegajo dovolj osnov za nadaljnje izobraževanje na ekonomskem področju 

(višješolski oziroma visokošolski študij).  

 

Evalvatorji se tudi večinoma strinjajo, da je predmetnik zasnovan tako, da presega predmetno 

razdrobljenost in zagotavlja integrativnost znanja. Stališče dodatno razčleni en evalvator: 

»Sektorski moduli (Zavarovalne storitve, Bančno poslovanje in Finančno knjigovodstvo) 

povečujejo integrativnost znanja in so tudi osmišljeni s praktičnimi znanji. To NE velja za 

Poštni promet in Neposredno trženje. Če bi bilo še več ciljev na temo zbiranja informacij, 

razlage informacij in raziskovanj primerov, bi bila teoretični in praktični del še veliko bolj 

prepletena med seboj. Prostora za to je še veliko, saj se ponekod cilji podvajajo, kot je npr. 

Poštni promet, ponekod pa sklop nima primerne rdeče niti, npr. sklop Administrativno-

komunikacijska dela.« Drugi evalvator pa dodaja: »Vsebine se mi zdijo zelo različno 

opredeljene – glede na širino/globino področij, zato je nevarnost, da gre pri tistih vsebinah, 

kjer je zelo veliko učnih ciljev, za dokaj dobro zaokroženost, pri drugih pa je še veliko 

razdrobljenosti.« 
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7 ZAKLJUČEK 
 

I  OCENJENI CILJI 

V skupini najslabše ocenjenih ciljev smo kot kriterij za predlog ponovne presoje pri reviziji 

poklicnih standardov in katalogov vzeli 20 % slabo ocenjenih ciljev v posameznem sklopu. 

Tak katalog je pri revidaciji poklicnih standardov in posledično izobraževalnega programa 

potrebno ponovno pregledati. 

1. Analiza ocenjenih ciljev v programu Administrator kaže, da je potrebno ponovno 

prevetriti naslednje module:   

o Temelji gospodarstva – Strokovnovsebinski sklop Gospodarske dejavnosti; 

o Temelji gospodarstva – Strokovnovsebinski sklop Temelji pravne kulture; 

o Temelji gospodarstva – Strokovnovsebinski sklop Pravnoorganizacijski vidiki 

poslovanja; 

o Komuniciranje – Strokovnovsebinski sklop Hitrostno tipkanje; 

o Trženje v sodobnem podjetju – Strokovnovsebinski sklop Trženje na spletnih 

straneh; 

o Trženje v sodobnem podjetju – Strokovnovsebinski sklop Trženje. 

 

2. Analiza ocenjenih ciljev v programu Trgovec kaže, da je potrebno prevetriti naslednje 

kataloge znanj:  

o Temelji gospodarstva – Strokovnovsebinski sklop Gospodarske dejavnosti;  

o Temelji gospodarstva – Strokovnovsebinski sklop Temelji pravne kulture; 

o Temelji gospodarstva – Strokovnovsebinski sklop Pravnoorganizacijski vidiki 

poslovanja; 

o Poslovanje trgovskega podjetja – Strokovnovsebinski sklop Informacijsko-

komunikacijska tehnologija. 

 

3. Analiza ocenjenih ciljev v programu Ekonomski tehnik kaže, da ni potrebe, da bi po 

danem kriteriju posamezne kataloge podrobno preučili. Vseeno pa bi bilo potrebno 

upoštevati pripombe evalvatorjev predvsem pri sledečih sklopih: 

o Strokovni modul Poslovanje podjetij – sklop Trženje; 

o Strokovni modul Poslovanje podjetij – sklop Menedžment; 

o Strokovni modul Sodobno gospodarstvo – sklop Temelji pravne kulture; 
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o Strokovni modul Sodobno gospodarstvo – sklop Razvoj in delovanje 

gospodarstva; 

o Strokovni modul Komercialno poslovanje – sklop Nabava in prodaja; 

o Strokovni modul Komercialno poslovanje – sklop Tržno komuniciranje; 

o Strokovni modul Poštni promet – sklop Trženje in kakovost poštnih storitev. 

 

4. Evalvatorji v programu Ekonomski tehnik/PTI glede na postavljene kriterije v 

nobenem modulu niso ocenili več kot 20 % nepotrebnih ciljev, se je pa izkazalo, da je 

kar nekaj modulov oziroma sklopov prejelo nizek odstotek temeljnih ciljev, in sicer: 

o Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – sklop Projektno delo; 

o Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – sklop Menedžment; 

o Strokovni modul Projekti in poslovanje podjetja – sklop IKT; 

o Strokovni modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja – sklop 

Razvoj in delovanje gospodarstva; 

o Strokovni modul Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja – sklop 

Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov; 

o Strokovni modul Komercialno poslovanje – sklop Tržno komuniciranje; 

o Strokovni modul Upravno-administrativno poslovanje – sklop Administrativno 

poslovanje; 

o Strokovni modul Poštni promet – sklop Trženje in kakovost poštnih storitev; 

o Strokovni modul Finančno knjigovodstvo – sklop Obračun plač. 

 

II  CILJI SO OPREDELJENI TAKO, DA RAZVIJAJO NAVEDENE POKLICNE 

KOMPETENCE 

V vseh izbranih izobraževalnih programih so evalvatorji (v večini) na vprašanje, ali so 

navedeni cilji opredeljeni tako, da razvijajo navedene poklicne kompetence, odgovorili 

pritrdilno, kar pomeni, da generalno programi razvijajo poklicne kompetence programa. 

Smiselno pa bi bilo ponovno preučiti posamezne primere odstopanj, npr. v programu 

Administrator en evalvator za vse module pravi, da povezava med kompetencami in cilji ni 

dovolj kakovostna, v programu Ekonomski tehnik/SSI so opazna odstopanja pri sklopu IKT 

ipd. 
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III  MANJKAJOČA ZNANJA 

Pri pregledu manjkajočih znanj, katera so dodali evalvatorji, ugotavljamo, da je večino znanj 

možno najti v že zapisanih ciljih v programih, kar nakazuje, da ni jasno opredeljene 

metodologije za analizo poklicnih standardov, ki bi nakazovala, kako poklicni standard 

»pretopiti« v izobraževalni program. 

V programih Administrator, Trgovec, Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik/PTI bi 

izpostavili znanja evropske dimenzije, ki jim je po našem mnenju potrebno nameniti posebno 

pozornost v bodoče ter znanja (v programu Trgovec) posebnih vrst živil (eko, brez glutena) 

ter prehranska pravila za posebne ciljne skupine (sladkorna, celiakija). Ugotovljeno je, da je 

program Trgovec pripravljen na prodaji izdelka, premalo pa na prodaji storitve (4P:7P). V 

bodoče je storitvam potrebno dati večjo težo. V programu Ekonomski tehnik pa bi izpostavili 

naslednja manjkajoča znanja, kjer se je potrebno ponovno vprašati o smiselnosti le teh: 

medkulturna komunikacija, etika, zavarovalništvo, znanja s področja IKT, elektronsko 

bančništvo, EURIBOR, LIBOR, interkalarne obresti, finančni ter operativni lizing, trženje na 

medorganizacijskem trgu. 

Pozornost bo potrebno posvetiti tudi tistim primerom, za katere evalvatorji predlagajo, da 

reprodukcijsko raven znanja (razloži, opiše …) nadomesti raven rabe. 

 

IV  ODPRTA VPRAŠANJA 

Razvidno je, da programi izhajajo iz dovolj širokega poklicnega in delovnega področja, da 

absolventu omogočajo poklicno mobilnost. Glavni razlog je v interdisciplinarnosti področja, 

ki omogoča zaposlovanje na različnih področjih, k čemur pripomore tudi znanje tujega jezika. 

Razvidno je, da so katalogi znanj strokovnovsebinskih sklopov zasnovani tako, da se vsak 

posamezen strokovnovsebinski sklop členi v kompetence. Vsaka kompetenca pa je nadalje 

členjena v operativne cilje. Poudariti bi bilo potrebno, da bi bilo koristno nedvoumno določiti 

povezavo med kompetencami – učnimi cilji – operativnimi cilji. Jasno bi morali na primer 

definirati, za vsako od kompetenc, potrebno navezavo na serijo učnih/operativnih ciljev (na 

kakšen način). 

Evalvatorji pa kljub temu opozarjajo, da so nekatere poklicne kompetence oz. učni cilji 

prezahtevni za profil administratorja. Ta ugotovitev terja posebno pozornost. V pomoč pri 

določanju zahtevnostnih ravni posameznih profilov in izobraževalnih programov nam bodo v 

bodoče lahko služili opisniki znanja, spretnosti in kompetenc v slovenskem ogrodju 

kvalifikacij. Nekateri evalvatorji v programu Trgovec opozarjajo, da program temelji 

predvsem na prodaji izdelka, premalo pa na prodaji storitev in poprodajnih aktivnostih. 
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Opozarjajo tudi, da je dober trgovec tisti, ki pozna razmere na trgu oziroma sam spremlja 

spremembe, zato tudi predlagajo več poudarka posvetiti tehnikam iskanja informacij. Dva 

evalvatorja v programu Ekonomski tehnik/SSI predlagata, da se za povečanje mobilnosti 

uvede močan prodajni modul in razvijanje osebnih veščin (organizacija lastnega dela, 

obvladovanje stresa, ustvarjalnost, inovativnost …). 

Polovica evalvatorjev meni, da je izobraževalni program PTI zasnovan tako, da omogoča 

razvoj znanja in sposobnosti za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu ter večjo 

delovno mobilnost med poklici in delovnimi mesti pri zaposlovanju. Druga polovica pa meni, 

da bi bilo temu tako, če se odstrani podvajanje ciljev (sploh na vertikali SPI/PTI), če se uvede 

močan prodajni modul in razvijanje osebnih veščin (organizacija lastnega dela, obvladovanje 

stresa, ustvarjalnost, inovativnost …). Eden izmed evalvatorjev meni, da je strokovnih 

modulov preveč in da je na tej stopnji prevelik poudarek namenjen modulu Projekti in 

poslovanje podjetja (zato tudi prihaja do že zgoraj omenjenih razlik v oceni enakih ciljev v 

programu Ekonomski tehnik SSI in PTI). En evalvator pa je dodal: »Menim, da v tem sklopu 

manjkajo osnove računovodstva, ki so se mi pri Administratorju zdele nepotrebne. Pri 

Ekonomskem tehniku/PTI pa menim, da bi bilo smiselno tudi osnovna knjiženja predstaviti v 

teoriji in praksi. Predlagam čim več kompleksnih primerov (več poslovnih prigodkov v istem 

podjetju kontirati, urediti itd.).« 

 

Predmetna razdrobljenost za evalvatorje v programu Trgovec ni opazen problem. Z vidika 

načela »manj je več« je v programih Administrator in Ekonomski tehnik/SSI smiselno 

nekatere kataloge znanj ponovno prevetriti. Katalogi znanja v programu Ekonomski 

tehnik/PTI so po mnenju le polovice evalvatorjev napisani tako, da so učni cilji jasni in jih je 

mogoče relativno enopomensko razumeti. En evalvator opozarja, da nista povsem ustrezna 

modula Poštni promet in Neposredno trženje. Drugi evalvator dodaja, da so učni cilji 

»določeni zelo raznoliko – nekateri zelo ozko, tako da je lahko izbrati ustrezne vsebine in 

metode pouka, drugi pa izrazito široko, tako da prihaja do prekrivanj – ni jasno, pri katerih 

vsebinah bi morali spoznati osnove, kje pa znanja za nadgradnjo ali za specializacijo.« Trije 

evalvatorji pa menijo, da načelo »manj je več« ne velja, saj program vsebuje veliko število 

operativnih ciljev. 

 

Vsi evalvatorji menijo, da so cilji v vseh štirih programih zapisani tako, da je praktično 

izobraževanje in razvijanje praktičnih spretnosti tudi teoretično osmišljeno, en evalvator pa za 

programa Ekonomski tehnik SSI in PTI še dodaja: »Nekaj predmetov je takšnih, ki so 
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večinoma teoretski: Management, Razvoj in delovanje gospodarstva, Neposredno trženje in 

zadovoljstvo kupcev, Administrativno-komunikacijska dela, katere bi morali podkrepiti z 

raziskovanjem primerov.« 

Iz odgovorov evalvatorjev je tudi razvidno, da vsi štirje izobraževalni programi omogočajo 

ustrezno osnovo za nadaljevanje izobraževanja v programu na ravni tehnika oz. višje šole, 

zaradi zadostnega obsega strokovnoteoretičnih in splošnih znanj. 

 

Evalvatorji v programu Administrator opozarjajo, da nekateri učni cilji posegajo na druga 

strokovna področja (kadrovske zadeve, trženje, pravo …); na teh mestih je smotrna ponovna 

presoja o tem, ali gre zgolj za pridobivanje tistih osnovnih znanj o sorodnih strokah in 

poklicih, ki omogočajo sodelovanje administratorja z drugimi profili, ali pa gre za dejansko 

poseganje in nesmotrno širjenje programa. Zaskrbljujoče je stališče nekaterih evalvatorjev, da 

program ne zagotavlja zadostne mere integrativnosti znanja in prihaja do ponavljanj 

posameznih učnih ciljev (npr. cilji iz izbirnega modula Komuniciranje – sklop Hitrostno 

tipkanje se ponavljajo iz obveznega modula Temelji IKT – sklop Strojepisje in obdelava 

besedil). Gre za resno opozorilo, ki kaže na potrebo prevetritve same koncepcije strokovnih 

modulov. Mnenja evalvatorjev so sicer deljena, vendar bi kazalo kritike vzeti resno in izpeljati 

spremljavo izvedbe programa in analizo dosežkov dijakov, ki so zaključili program. 

 

V programu Trgovec je opaziti vključevanje teoretičnega znanja v praktično izobraževanje. 

Smiselno bi bilo le prevetriti posamezne sklope ter jih uravnotežiti; nekateri so preširoki, 

nekateri pa preozki. Prisotnih je tudi nekaj ostrih kritik glede sodobnosti znanja, saj nekatera 

naj ne bi bila več aktualna (nekatera celo zastarela), manjkala pa naj bi sodobna znanja, kot so 

npr. blagovne znamke, težavni kupci, psihologija prodaje, pravična trgovina, eko izdelki. 

 

Evalvatorji se tudi večinoma strinjajo, da sta predmetnika v programih Ekonomski tehnik SSI 

in PTI zasnovana tako, da presegata predmetno razdrobljenost in zagotavljata integrativnost 

znanja. Stališče dodatno razčleni en evalvator: »Sektorski moduli (Zavarovalne storitve, 

Bančno poslovanje in Finančno knjigovodstvo) povečujejo integrativnost znanja in so tudi 

osmišljeni s praktičnimi znanji. To NE velja za Poštni promet in Neposredno trženje. Če bi 

bilo še več ciljev na temo zbiranja informacij, razlage informacij in raziskovanj primerov, bi 

bila teoretični in praktični del še veliko bolj prepletena med seboj. Prostora za to je še veliko, 

saj se ponekod cilji podvajajo (npr. Poštni promet), ponekod pa sklop nima primerne rdeče 

niti, npr. sklop Administrativno-komunikacijska dela.« Drugi evalvator pa dodaja: »Tu se mi 
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zdi večinoma dobra povezava. Vsebine se mi zdijo zelo različno opredeljene glede na 

širino/globino področij, zato je nevarnost, da gre pri tistih vsebinah, kjer je zelo veliko učnih 

ciljev, za dokaj dobro zaokroženost, pri drugih pa je še veliko razdrobljenosti.« 
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