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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSKO POSLOVANJE 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

• razvija sposobnost razumevanja delovanja ekonomskih in tržnih zakonitosti ter vpliva 

njihovih učinkov na dogajanje v podjetju, narodnem in svetovnem gospodarstvu; 

• upošteva načela delovanja trga proizvodov in storitev; 

• prepoznava vplive ponudbe in povpraševanja na tržno ravnotežje; 

• prepoznava in analizira potrebe kupcev in načine zadovoljevanja njihovih potreb; 

• uporablja različne kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja ter razume njihov vpliv na 

uspešnost poslovanja podjetja; 

• pridobi znanje o različnih vrstah stroškov in razume njihov vpliv na poslovanje podjetja; 

• pridobi znanje o pomenu poslovnega načrta in načrtovanja v podjetniškem procesu; 

• predstavi poslovno zamisel s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 

• razvija zavest o pomembnosti strokovne in poklicne odgovornosti ter organizacijske 

kulture na delovnem mestu; 

• razvija zavest o nujnosti etičnega in družbeno odgovornega ravnanja v poslovnem 

okolju ter upošteva načela trajnostnega razvoja za dolgoročno blaginjo ljudi. 

 

3. Poklicne kompetence 

 

1. Delovanje v skladu z osnovami ekonomske teorije, delovanja tržnega mehanizma ter 

mednarodne trgovine. 

2. Izračunavanje različnih vrst stroškov, ugotavljanje njihovega vpliva na poslovanje in 

uspešnost  poslovanja podjetja. 

3. Izdelava poslovnega načrta za podjetje v logistični dejavnosti. 

4. Uporaba različnih marketinških strategij v logističnih podjetjih. 
 

4. Operativni cilji  

 

Delovanje v skladu z osnovami ekonomske teorije, delovanja tržnega mehanizma ter 

mednarodne trgovine. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• opiše razvoj denarja in opredeli njegove 

funkcije; 

• razlikuje med potrebami in dobrinami;  

• opredeli ekonomski problem z vidika 

posameznika in družbe ter nujnost 

racionalnega ravnanja; 

• navede temeljna ekonomska vprašanja; 

Dijak/dijakinja: 

• izbira najustreznejše oblike plačevanja; 

• na primerih predstavi potrebe in dobrine 

ter ekonomski problem; 

• rešuje preprosta ekonomska vprašanja; 

• razvija občutek za interpretacijo 

abstraktnih pojmov z ekonomskega 

področja; 
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• razloži družbene posledice redkosti 

virov; 

• navede pojme družbenoekonomskega in 

ekonomskega sistema ter ekonomske 

politike; 

• navede vlogo instrumentov ekonomske 

politike za vodenje in usmerjanje 

gospodarstva k postavljenim 

ekonomskim ciljem; 

• opiše pojem trg ter našteje vrste trgov; 

• opiše princip delovanja ponudbe in 

povpraševanja ter njun vpliv na tržno 

ravnovesje v logistični ali prometni 

panogi; 

• razloži delovanje ekonomskega krožnega 

toka; 

• opiše trg delovne sile na področju 

logistike; 

• navede osnovne pojme narodno 

gospodarskih kategorij. 

• uporablja kazalce življenjske ravni v 

statističnih publikacijah na ravni 

narodnega gospodarstva; 

• opredeli vpliv ekonomske politike na 

gospodarsko aktivnost in rast 

gospodarstva v Sloveniji in svetu; 

• predstavi različnost trgov glede na 

velikost, ponudbo in povpraševanje; 

• ovrednoti vpliv ponudbe in 

povpraševanja na tržno ravnotežje v 

logistični ali prometni panogi; 

• analizira potrebe in želje kupcev na 

lokalnem trgu v logistični in prometni 

dejavnosti ter v okolju poišče ponudnike, 

ki te potrebe zadovoljujejo; 

• ovrednoti možne vplive dejavnikov, ki 

prekinejo delovanje ekonomskega 

krožnega toka  med gospodinjstvi in 

podjetji, trgom proizvodnih dejavnikov 

in trgom potrošnih dobrin in storitev; 

• spremlja dogajanje na mednarodnih trgih 

(glede na področje, panoge ali izdelke); 

• spremlja spreminjanje narodno 

gospodarskih kategorij ter ugotavlja 

njihov vpliv na transportna podjetja. 

 

Izračunavanje različnih vrst stroškov, ugotavljanje njihovega vpliva na poslovanje in 

uspešnost  poslovanja podjetja. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• opiše stroške in razlikuje med 

posameznimi vrstami stroškov; 

• pojasni vlogo in vpliv posameznih vrst 

stroškov na izkazovanje finančnega 

poslovanja podjetja; 

• opredeli pomen ekonomike investicij v 

poslovanju podjetja; 

• navede različne načine vrednotenja zalog 

ter pojasni njihov vpliv na poslovni izid; 

• pojasni pojem uspešnost poslovanja; 

• navede in razloži posamezne kazalnike 

uspešnosti poslovanja; 

• razlikuje med posameznimi parametri v 

kazalnikih uspešnosti in pojasni njihov 

Dijak/dijakinja: 

• analizira različne kategorije stroškov; 

• izračuna prihodke in odhodke; 

• izračuna lastno ceno, določi prodajno 

ceno izdelka ali storitve; 

• izdela in izračuna poslovni izid; 

• izračuna prag pokritja; 

• izdela preprosto bilanco stanja, izkaz 

poslovnega izida; 

• opredeli učinke akumulacije kapitala za 

podjetje; 

• ovrednoti preproste investicije; 

• predstavi povezavo med stroški in 

zalogo; 

• ovrednoti potrebne zaloge; 
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vpliv na izid poslovanja logističnega 

podjetja. 
• izračuna amortizacijo po časovni in 

funkcionalni metodi; 

• izračuna posamezne kazalnike 

(ekonomičnost, rentabilnost, 

produktivnost); 

• na podlagi izračunov izdela enostaven 

pregled uspešnosti poslovanja podjetja; 

• oceni vpliv posameznih parametrov na 

izid uspešnosti poslovanja logističnega 

podjetja. 

 

Izdelava poslovnega načrta za podjetje v logistični dejavnosti. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• podjetje opredeli kot organizacijski ciljno 

naravnan sistem, ki za uresničevanje 

poslovne zamisli na trgu vključuje 

različne dejavnike mikro in makro okolja 

ter subjekte (ustanovitelji, lastniki, 

zaposleni), sredstva in vire sredstev, 

stroške delovanja v organiziran poslovni 

in proizvodni proces ob upoštevanju 

pravil in zakonitosti delovanja na trgu; 

• opiše pravno-organizacijske oblike 

podjetij ter pojasni njihove splošne 

značilnosti delovanja od ustanovitve do 

prenehanja delovanja;  

• opiše pomen obligacij v osnovnih 

pogodbenih razmerjih med različnimi 

subjekti mikro in makro okolja v 

podjetju; 

• pojasni vlogo podjetnika v podjetju; 

• opredeli podjetniški proces od ideje do 

zagona podjetja; 

• prepozna potrebe in izzive na trgu in 

predlaga poslovne zamisli za njihovo 

rešitev; 

• razlikuje med izdelki in storitvami;  

• pojasni pomen poslovnega načrta in 

poslovnega načrtovanja v transportnih in 

logističnih podjetjih; 

• navede standardne sestavine poslovnega 

načrta; 

• analizira trg in konkurenco ter opredeli 

ciljno skupino; 

Dijak/dijakinja: 

• analizira in predstavi splošne značilnosti 

delovanja podjetij v tržnem gospodarstvu 

po posameznih pravno-organizacijskih 

oblikah; 

• poišče pogoje za opravljanje  

gospodarskih dejavnosti in ustanavljanje 

podjetij na spletu; 

• opredeli pomen izpolnjevanja 

pogodbenih obveznosti različnih 

pogodbenih subjektov v najpogosteje 

uporabljenih pogodbenih razmerjih v 

podjetjih;  

• razvija zavest o lastnostih uspešnih 

podjetnikov, njihovi vlogi v podjetju ter 

jih prepoznava v okolju; 

• izdela poslovni načrt, s katerim preveri 

poslovno zamisel; 

• razvija izdelke, storitve in poslovne 

modele; 

• razvija različne poslovne zamisli, izbere 

najprimernejšo in jo preveri s pomočjo 

poslovnega načrta; 

• uporabi primerne metode zbiranja  

podatkov; 

• razišče trg za izbrano poslovno idejo,  

uporabi ustrezno metodo preučevanja 

trga in analizira zbrane podatke; 

• načrtuje in ovrednoti potrebna sredstva, 

stroške in finančne vire; 

• določi možne prodajne poti in oblikuje 

prodajne cene izdelkov ali storitev; 
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• opiše sredstva in vrste potrebnih sredstev, 

ki podjetju zagotavljajo nemoteno 

poslovanje ter možnosti njihove nabave; 

• pri načrtovanju poslovne zamisli uporabi 

elemente trženjskega spleta; 

• pojasni pomen prodaje v podjetju in 

razume njen vpliv na uspešnost 

poslovanja; 

• razloži in načrtuje vlogo managementa in 

organizacijo poslovanja v podjetju; 

• razlikuje med možnimi viri financiranja 

podjetij; 

• razlikuje med temeljnimi finančnimi 

izkazi in kazalniki poslovanja podjetja; 

• pojasni oceno tveganja; 

• uporabi pravila učinkovite in prepričljive 

predstavitve poslovne zamisli; 

• kritično ovrednoti svoje in druge 

predstavitve. 

• izdela vzorčna promocijska gradiva; 

• izdela preproste finančne izkaze, ugotovi 

poslovni izid in izračuna temeljne  

kazalnike uspešnosti poslovanja podjetja; 

• predstavi poslovno zamisel iz poslovnega 

načrta in pri tem uporabi znanje s 

področja informacijsko- komunikacijskih 

tehnologij. 

 

Uporaba različnih marketinških strategij v logističnih podjetjih. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja: 

• razlikuje prodajo od trženja; 

• pojasni politiko in načela trženja v 

podjetju; 

• razloži pomen tržnih raziskav; 

• razloži vpliv značilnosti trga in 

konkurence na poslovanje podjetja; 

• našteje različne dejavnike nakupnega 

vedenja porabnikov in razlikuje med 

njimi; 

• opiše trženjski splet in elemente 

trženjskega spleta (4P). 

Dijak/dijakinja: 

• ozavesti pomen tržne naravnanosti 

podjetja; 

• razvija zavest o  pomenu in vplivu 

izbranih marketinških strategij v 

logističnih podjetjih;  

• uporablja ustrezno metodo preučevanja 

trga; 

• poišče in analizira konkurenco na trgu 

ponudnikov logističnih storitev po 

posameznih dejavnikih; 

• izdela SWOT analizo;  

• določi različne dejavnike nakupnega 

vedenja, ki jih prepoznava pri potrošnikih 

ali kupcih v logističnih podjetjih; 

• analizira in izdela posamezne elemente 

trženjskega spleta (4P) za logistična 

podjetja. 

 

  


