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Vloga in pomen podjetništva 
 

V zadnjih desetletjih se je podjetništvo zelo razvilo, predvsem z nastajanjem malih in srednjih 

podjetij, ki povečujejo konkurenčnost, učinkovitost gospodarstva in dajejo možnost zaposlitve 

številnim ljudem. Zato je spoznavanje delovanja podjetniškega procesa koristno, ker pomaga 

povezovati različne vsebine in znanje, razvija spretnosti in osebnostne lastnosti za lažje 

vključevanje v delo in življenje. 

 

Praksa je pokazala, da se je podjetništva, kot večino stvari na tem svetu, mogoče priučiti in 

naučiti. Tako je tudi z  učenjem podjetništva, ki  ne  sme biti vezano zgolj na poslovno 

tematiko in izdelavo poslovnih načrtov,  ampak spodbuja  spretnosti in osebnostne lastnosti, 

ki so pomembne za obvladovanje negotovosti tako v zasebnem kot v poklicnem življenju.  

V izobraževalnem procesu je mogoče vplivati na razvoj podjetniških lastnosti ter spodbujati 

podjetniško vedenje in spretnosti z vključevanjem podjetništva v  strokovnoteoretične 

predmete, praktični pouk, splošnoizobraževalne predmete, v interesne dejavnosti ter s 

projektnim delom.  

 

 

Globalni cilji 
 

Dijak: 

• Razvija  podjetniške lastnosti, kot so: samozaupanje in prilagodljivost, ustvarjalnost, 

motiviranost za doseganje ciljev, sposobnost vodenja in timskega dela, sposobnost 

komuniciranja in doseganja konsenza … 

• Spozna lastne sposobnosti: dobre in šibke strani svojih sposobnosti in znanja. 

• Razvija ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov. 

• Razvija sposobnosti  organiziranja in načrtovanja. 

• Spozna podjetniški proces od zamisli do izvedbe. 

• Pridobiva si znanje in spretnosti za predstavitev poslovnih načrtov, izdelkov, storitev, 

različnih projektov. 

 

Z uvajanjem podjetništva kot ključne kvalifikacije želimo pri dijakih razviti zavedanje, da 

podjetniški proces poteka v določenem logičnem zaporedju: 

 

• postavljanje vprašanj – dijak razmišlja o svojih ciljih, razpoložljivih informacijah, 

načrtih, o svojem znanju in sposobnostih; 

• iskanje zamisli – dijak razmišlja ter išče možne priložnosti in nove možnosti;    

• načrtovanje – za posamezne zamisli primerja razpoložljive in potrebne vire, izdela 

ustrezen načrt, ob tem rešuje različne probleme. V poslovnem načrtu prouči, kako 

načrtovano dejavnost spremeniti v uspešen posel; 

• uresničevanje – uresničuje načrtovane dejavnosti  (izdela izdelek ali opravi storitev). 

 

 

 

 

 

 



1. Operativni cilji in didaktična priporočila 

 

 

Temeljne zmožnosti  

 

Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

Dijak je zmožen: 

 

➢ postavljanja 

vprašanj 

 

 

 

 

 

 

 

➢  iskanje   

zamisli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ načrtovanja 

nalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ raziskovanja  

trga in 

ugotavljanja 

potreb na trgu 

 

 

 

 

 

Dijak je zmožen: 

 

• razmisliti o sebi, svojih 

lastnostih, 

• oceniti svoje znanje in 

zmožnosti (dobre in šibke 

lastnosti), 

• proučiti svoje podjetniške 

lastnosti; ** 

 

 

• uporabiti različne tehnike 

porajanja zamisli, 

• razvijati ustvarjalnost, 

• razvijati sposobnost dela v 

skupini, 

• preveriti poslovno zamisel; 

 

 

 

 

 

 

 

• načrtovati naloge, 

•  sprejemati  odgovornost za 

načrtovane naloge, 

• razvijati organizacijske 

sposobnosti,  

• delati v skupini in dosegati 

konsenz, 

• komunicirati in reševati 

probleme; 

 

 

• spoznati različne kupce, 

njihove potrebe in navade, 

• analizirati konkurenco, 

njene prednosti in slabosti, 

• izpeljati preprosto tržno 

raziskavo, 

• sklepati na podlagi 

rezultatov tržne raziskave; 

 

 

 

Vaje za spoznavanje 

osebnostnih lastnosti in za 

razvijanje podjetniških 

lastnosti  

 

 

 

 

 

Uporaba različnih tehnik 

porajanja zamisli 

(možganska nevihta, metoda 

635 ter vaje za preverjanje 

zamisli) 

 

Obisk podjetnika – uporaba 

metode intervjuja, pri kateri 

dijaki postavljajo vprašanja 

z vidika podjetnikove 

motivacije za posel, zamisli, 

potrebnih sredstev in znanja 

 

 

Uporabi se lahko različne 

vaje za reševanje 

problemov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V lokalnem okolju lahko 

dijaki raziščejo trg, potrebe 

kupcev, njihove 

nakupovalne navade. 

 

 

 

 

 



➢ načrtovanja 

promocije in 

oglaševanja 

 

 

 

 

➢ načrtovanja 

potrebnih  

sredstev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ uresničevanja 

začrtane 

dejavnosti 

• razvijati ustvarjalnost pri 

promociji poslovne zamisli, 

• izdelati preprost oglas 

pisnega in likovnega izražanja 

poslovne zamisli, 

 

 

• presoditi, katera sredstva 

potrebuje za uresničevanje 

poslovne zamisli, 

• oceniti stroške poslovanja, 

• izdelati kalkulacijo izdelka 

oziroma storitve, 

• izdelati preproste finančne 

projekcije: bilanco stanja, 

uspeha, denarni tok, točko 

preloma, 

• predvidevati začrtano 

dejavnost in iskati 

racionalne rešitve, 

 

 

• pripraviti poslovni načrt in 

ga predstavit,i 

• javno nastopati in 

predstaviti ter argumentirati 

poslovno zamisel oz. 

projekt, 

• obvladovati pritiske: 

časovne omejitve, tveganje, 

negotovost ... 

 

Za svojo šolo ali podjetje, s 

katerim sodelujejo, lahko 

izdelajo promocijsko 

gradivo (logotip, letake, 

prospekte, časopisni oglas 

...). 

 

Na primeru  svoje poslovne 

zamisli lahko predvidijo 

potrebna sredstva in ocenijo 

stroške. 

 

 

 

Na primeru poslovne 

zamisli izdelajo finančne 

projekcije. 

 

 

 

 

 

 

Javna predstavitev 

projektnega dela dijakov, 

poslovnih načrtov, izdelkov 

oz.  storitev, ki so jih 

izdelali pri praktičnem 

pouku   

 
** Cilji in priporočila ključne kvalifikacije, zapisani v poševnem tisku, so za programe 

nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.  

 

 

 

Kriteriji in oblike  ter načini preverjanja in ovrednotenja doseženih ciljev 

oz. rezultatov 
 

Doseženi  cilji oz. rezultati se preverjajo in vrednotijo individualno in skupinsko. Učitelj 

preverja in vrednoti pridobljene spretnosti, sposobnosti in znanje z naslednjimi načini:  

o opazovanje skupin: s kontrolnimi listi, avdiovizualnimi posnetki, 

fotografijami, 

o pisni odgovori, 

o opazovanje posameznih dijakov: s kontrolnimi listi, avdiovizualnimi 

posnetki, fotografijami, 

o ustno: pogovori, razprave, pogajanja,  



o predstavitve:  projektnega dela, poslovnega načrta, izdelka, storitve. 

 

Pogoj za pozitivno oceno je izdelana  projektna naloga oz. poslovni načrt oz. izdelek/storitev.  

 

Kvalitativni kriteriji za ocenjevanje so:  

o sodelovanje in vključevanje dijaka  v skupinsko delo,  

o prispevek k razvijanju zamisli, reševanju problemov, načrtovanju in 

odločanju, prilagodljivost skupini, 

o samostojnost, samozavest, dinamičnost, razumljivost in nazornost pri 

predstavitvi, 

o druga pozitivna dijakova prizadevanja. 

 

 
Strokovna priporočila 

 

Učitelj naj predvsem spodbuja dijake k samostojnemu, ustvarjalnemu in skupinskemu delu, ki 

poteka v šoli pri strokovnoteoretičnih predmetih, praktičnem pouku ali zunaj šole. Zelo 

priporočljivo je povezovanje dijakov z dejanskim gospodarskim položajem: podjetji, 

podjetniškimi strokovnjaki, mentorji na delovni praksi, ki jim lahko prenašajo svoje izkušnje 

in znanje. 

 

Učitelj naj pri svojem delu uporablja sodobne metode učenja in poučevanja, različne 

dejavnosti za spodbujanje in razvijanje podjetniških  lastnosti. Pri projektnem delu in pripravi 

poslovnih načrtov naj dijaki delajo čim bolj samostojno, učitelj naj prevzame vlogo mentorja, 

svetovalca, ki dijake usmerja, jim pomaga, pusti zamislim prosto pot ter ne vsiljuje svojega 

mnenja in ne dela oz. odloča namesto skupine. 

 
Dijaki in učitelj uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, medmrežje in  strokovno 

znanje iz različnih predmetov ter praktično znanje, pridobljeno  v šoli in v delovnem procesu. 

 

Na koncu izpeljanih dejavnosti naj učitelj ne pozabi na povzemanje. S tem pomaga dijakom 

ustvariti pregled nad pridobljenimi izkušnjami in jim pomaga odkriti, česa vsega so se naučili. 

Tako dobijo učitelj in dijaki povratne informacije, ki usmerjajo nadaljnje dejavnosti. 

 
Priporočamo, naj bo izpeljava ključne kvalifikacije organizirana v strnjeni obliki, tako da 

omogoča dovolj časa za projektno delo in pripravo poslovnih načrtov.  
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