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KATALOG ZNANJA 

 

1. Ime modula: PODJETNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 

 

2. Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak/dijakinja: 

• razvija sposobnosti, ki spodbujajo osebnostni razvoj, samoiniciativnost, 

ustvarjalnost, vedoželjnost, kritičnost, preudarnost, natančnost, tehnično mišljenje 

ter vztrajnost; 

• razvija znanja in spretnosti projektnega dela; 

• spoznava pomen podjetništva in podjetnosti za razvoj družbe in gospodarstva, 

• pridobiva temeljna poslovna znanja, oblikuje in razvija lastne poslovne ideje, 

• izdela poslovni plan za svojo dejavnost in razvija spretnosti nastopanja, 

• upošteva gospodarske kazalnike trga, 

• obvladuje osnovne funkcije poslovanja, vodenja in upravljanja podjetja, 

• spozna osnove trženja v zdravstveni dejavnosti, 

• upošteva in vključuje področje digitalnega marketinga v zdravstveni dejavnosti, 

• spozna in razume pojme: računalništvo, informatika, informacija, podatek, inf. 

sistem, informacijska pismenost, informacijsko-komunikacijska tehnologija; 

• uporablja standardne vhodne enote ter dela z operacijskim sistemom; 

• uporablja strojno opremo za opravljanje svojega dela; 

• spozna in razume pojem računalniško podprto načrtovanje; 

• uporablja programsko opremo za urejanje in oblikovanje besedila; 

• uporablja programsko opremo za elektronske prestavitve; 

• uporablja programsko opremo za elektronske preglednice; 

• uporablja različne vire za iskanje podatkov in informacij potrebnih za opravljanje 

svojega dela; 

• uporablja spletnih tehnologij in storitev; 

• uporablja različne načine elektronskega komuniciranja; 

• uporablja in upošteva zahteve za varovanje podatkov za opravljanje svojega dela. 

 

3. Poklicne kompetence 

 

1. Spoznavanje podjetniškega procesa in iskanje poslovnih idej za razvoj novega 

podjetja. 

2. Načrtovanje poslovnega modela in razvoj poslovne dejavnosti. 

3. Poznavanje trženja v zdravstveni dejavnosti, spodbujanje podjetniškega 

razmišljanja z vključevanem poslovne etike. 

4. Izdelovanje in predstavitev poslovnega načrta . 

5. Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov informatike in računalništva. 

6. Uporabljanje standardnih perifernih enot ter delo z operacijskim sistemom. 

7. Uporabljanje programske opreme za urejanje in oblikovanje besedil, elektronskih 

preglednic in predstavitve. 
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8. Uporabljanje spletnih tehnologij in storitev za pridobivanje informacij in varno 

komunikacijo. 

 

4. Operativni cilji 

 

Spoznavanje podjetniškega procesa in iskanje poslovnih idej za razvoj novega 

podjetja 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

• našteje osnovne značilnosti sodobnega 

podjetništva in pojasni pomen 

podjetništva za gospodarski razvoj; 

• opiše podjetniški proces ter bistvene 

značilnosti dela in življenja podjetnika; 

• pojasni različne načine iskanja in 

preverjanja idej; 

• našteje ključne dejavnike uspešnega 

poslovanja podjetja; 

• razlikuje različna podjetniška okolja, 

poslovne procese in poslovne funkcije; 

• utemelji delovanje podjetja v povezavi z 

njegovim okoljem, in opredeli vizijo, 

poslanstvo in cilje; 

• primerja različne koncepte organizacij 

za doseganje ciljev in vizije podjetja; 

• opiše pravne vidike samostojne 

podjetniške poti in vzpostavitev 

podjetniškega tima. 

 

 

Dijak/dijakinja 

• prepozna prvine sodobnega podjetništva, 

spremlja sodobne gospodarske tokove v 

Sloveniji in tudi globalno; 

• določi podjetniške lastnosti in oceni 

svoje osebnostne prednosti in 

pomanjkljivosti za podjetniško pot; 

• išče poslovne ideje; 

• prepozna različne oblike družb, oceni 

njihove prednosti in slabosti; 

• načrtuje in izdela osnovne elemente za 

ustanovitev podjetja; 

• načrtuje in presoja značilnosti podjetja v 

različnih fazah rasti; 

•  deluje v vlogi podjetnika in menedžerja. 

 

 

Načrtovanje poslovnega modela in razvoj poslovne dejavnosti 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

• pojasni temeljne pojme podjetništva in 

ekonomike poslovanja; 

• našteje prvine poslovnega procesa; 

• primerja različne oblike poslovnih 

načrtov; 

• primerja poti iskanja in oblikovanja 

poslovnih idej; 

• opiše poslovne prvine, stroške; 

Dijak/dijakinja 

• sprejema poslovne odločitve v svojem 

poklicu; 

• izdela vizijo, poslanstvo in vrednote 

svojega podjetja; 

• izdela platno poslovnega modela; 

• preveri poslovno idejo s tehnično -

tehnološkega vidika in ekonomsko -

finančnega vidika; 
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• razloži osnovne računovodske izkaze in 

kazalnike uspešnosti podjetj; 

• pojasni standarde kakovosti v 

poslovanju. 

 

 

• izbere delovna sredstva, materiale, 

surovine; 

• ovrednoti delo, izračuna prihodke in 

odhodke; 

• določi lastno in prodajno ceno; 

• izdela enostavne kalkulacije, pripravi 

enostavno bilanco stanja, izkaz uspeha 

in denarni tok; 

• upošteva standardizacijo in standarde 

kakovosti za dejavnost; 

• ravna v skladu z zakonodajo varstva 

potrošnikov. 

 

 

 

Poznavanje trženja v zdravstveni dejavnosti, spodbujanje podjetniškega razmišljanja 

z vključevanem poslovne etike 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• utemelji pomen trženja v podjetju; 

• opiše metode raziskovanja tržnega 

okolja; 

• primerja strategije trženja in trženjskega 

raziskovanja; 

• opiše prodajni proces in zaključevanje 

prodaje; 

• pojasni osnove digitalnega trženja; 

• našteje temeljna etična načela v 

sodobnem podjetništvu. 

Dijak/dijakinja 

 

• oblikuje storitev, ki bo privlačna za 

uporabnike; 

• proučuje konkurenco, izpelje postopek 

raziskave in analize trga; 

• načrtuje tržno komunikacijo; 

• uporabi metodo oblikovanja cen, 

promocijo storitev in storitev v 

marketingu; 

• oceni pravila etičnega ravnanja. 

 

 

 

Izdelovanje in predstavitev poslovnega načrta  

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• pojasni pomen poslovnega načrta; 

• našteje sestavine poslovnega načrta. 

Dijak/dijakinja 

 

• izdela enostaven poslovni načrt za svojo 

podjetniško idejo; 

• predstavi poslovni načrt – krajši 

poslovni pitch. 
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Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov informatike in računalništva. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• razloži pojme: informatika, 

računalništvo, podatek, informacija, 

informacijski sistem, informacijska 

pismenost, informacijsko-

komunikacijska tehnologija, 

• razloži pomen učinkovitega 

informiranja; 

• utemelji vlogo informacije v sodobni 

družbi; 

• pojasni pojem količine informacije. 

Dijak/dijakinja 

 

• ponazori temeljne pojme v informatiki; 

• kritično vrednoti vlogo informacije v 

sodobni družbi. 

 

  

 

 

Uporabljanje standardnih perifernih enot ter delo z operacijskim sistemom. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• opiše sestavne dele računalnika; 

• pojasni področja uporabe sestavnih 

delov računalnika; 

• opiše vrste programske opreme 

(sistemska in uporabniška); 

• razloži pojem licence; 

• opredeli pojem računalniško podprto 

načrtovanje; 

• pojasni osnovne funkcije operacijskega 

sistema; 

• razloži delo z datotekami in mapami. 

Dijak/dijakinja 

 

• locira sestavne dele računalniške 

opreme; 

• uporablja osnovne periferne naprave; 

• ustvari, kopira, izbriše, premakne, 

preimenuje in odpre datoteke in mape; 

• poišče datoteke in mape po določenih 

kriterijih; 

• natisne datoteko, ustvari bližnjico do 

datoteke/mape. 

  

 

 

Uporabljanje programske opreme za urejanje in oblikovanje besedil, elektronskih 

preglednic in predstavitve. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

Dijak/dijakinja 
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•  razloži funkcije urejevalnika in 

oblikovalnika besedil; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• opiše urejanje in oblikovanje preglednic 

in grafikon; 

• razloži podatkovne tipe; 

• pojasni pojma absolutno in relativno 

naslavljanje celic; 

 

 

 

 

• opiše urejanje in oblikovanje 

elektronskih prosojnic. 

• ureja, kopira, premika in ustrezno 

oblikuje besedilo; 

• med besedilom doda in spremeni obliko 

tabel, slik in grafikonov; 

• odpre, shrani in natisne datoteko; 

• ustvari kazala; 

• uporabi funkcije za učinkovito iskanje 

izrazov; 

• ureja glave in noge dokumenta ter 

uporabi funkcije za samodejno 

številčenje strani; 

• izdela seminarsko nalogo; 

 

• vnaša, ureja in oblikuje podatke v 

preglednici; 

• razlikuje podatkovne tipe in jih ustrezno 

uporablja (število, besedilo, formulo in 

funkcijo); 

• razvršča podatke po določenih kriterijih; 

• uredi in oblikuje grafikone; 

• shrani, odpre, natisne datoteko; 

 

• načrtuje, uredi in oblikuje predstavitev z 

elektronskimi prosojnicami. 

  

 

 

Uporabljanje spletnih tehnologij in storitev za pridobivanje informacij in varno 

komunikacijo. 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak/dijakinja 

 

• -razloži pomen povezovanja 

računalnikov v lokalno in globalno 

omrežje; 

• opredeli medmrežje in njegove storitve; 

• razloži funkcijo posamezne storitve in 

ponazori s primeri; 

• našteje načine varne komunikacije v 

omrežju; 

• razloži učinkovito iskanje podatkov v 

spletnem iskalniku; 

• pojasni oblačne storitve; 

• utemelji pomen varnosti v omrežju. 

Dijak/dijakinja 

 

• uporablja storitve medmrežja; 

• uporablja elektronsko pošto za 

pošiljanje, sprejemanje in branje 

sporočil; 

• uporablja učinkovito iskanje podatkov v 

spletnem iskalniku po danih kriterijih; 

• uporablja oblačne storitve; 

• zagotavlja varno delo v omrežju. 
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