
GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator 

TEMELJI GOSPODARSTVA 

KOMUNICIRANJE 
MODUL: KOMUNICIRANJE 

 

UČITELJ:  

 

SKLOP 

Predvideni 

časovni 

okvir 

  

CILJI 

Samostojno 

izdelovanje 

predstavitev s 

programom za 

izdelavo 

predstavitev. 

0/40 - pojasni in uporabi ukaze za izdelavo diaprojekcije v  programu za izdelavo predstavitev 

- pojasni možnosti vstavljanja elementov iz programov za urejanje besedila, preglednic in grafikonov ter grafičnih programov v lastnih 

predstavitvah 

pripravi  lastno predstavitev v programu za izdelavo predstavitev 

- oblikuje diapozitive 

- izdela diaprojekcijo, animacijo po meri, animacijske sheme 

- v predstavitev vstavi multimedijske elemente (zvok, film, slika)  

- vstavi interaktivne gumbe in hiperpovezave za krmiljenje predstavitve  

predstavitev shrani v različnih formatih in jo pošlje prek e-pošte kot prilogo 

 

 



Komuniciranje 

prek elektronskih 

medijev 

0/40 opiše možnosti oz. vrste sodobnega elektronskega komuniciranja 

- pojasni pojem »Omrežja« in dostop do njega 

- opiše pojme domena, poddomena, splet in strežnik WWW  

- pojasni konfiguracijo dostopa do interneta v učilnici 

- našteje nekaj slovenskih ponudnikov dostopa do interneta 

- razlikuje različne vrste dostopa do interneta in primerja lastnosti teh  

- pojasni pojem elektronskega naslova  

- opiše pojem URL-naslova 

- pojasni pomen gumbov orodne vrstice v brskalniku 

- razlikuje pojme elektronske pošte, spletnega klepeta  

- našteje naslove nekaterih poštnih strežnikov 

- našteje možnosti videokomunikacije med računalnikoma 

- izdela si e-poštni račun pri enem od javnih ponudnikov  

- v programu za pošiljanje in branje pošte si izdela poštni račun  

- pošlje elektronsko pošto, pregleda prispelo pošto in odgovori nanjo 

- komunicira prek spletnega klepeta 

- 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 

 

Poslovno 

komuniciranje- 

samostojno 

nastopanje v 

javnosti 

 

 

48/0 - definira pojem predstavitve 

- pojasni oblikovna in estetska pravila pri izdelavi predstavitve 

opiše pomembne dejavnike nastopa s predstavitvijo pred publiko 

- obrazloži priprave za izvedbo govora 

- prepozna pomembne sestavine in usklajenost besedne komunikacije z govorico telesa 

- pojasni časovni in vsebinski okvir nastopa  

- pojasni zgradbo govora 

- opiše tehnike za urjenje spomina 

- pojasni najpogostejše vzroke za tremo in nelagodje pred nastopom 

- sproščeno komunicira s sogovorniki 

- izdela osnutek nastopa 

- pri nastopu pred publiko usklajeno uporablja besedno komunikacijo in govorico telesa 

- uporablja prepričevalne in mnenjske govore 

- izdeluje pisne povzetke vsebin nastopov 

 

 



 

MODUL: Temelji gospodarstva 

 

UČITELJ:  

 

SKLOPI 

Predvideni 

časovni 

okvir 

  

CILJI 

 

Gospodarske 

dejavnosti 

 

 

30/6 

 

 

 

 pojasni vpliv potreb na raznovrstnost gospodarskih dejavnosti 

 ovrednoti posamezne faze gospodarske dejavnosti 

 predstavi gospodarske dejavnosti in udeležence v gospodarstvu 

 prikaže razvoj sodobnega tržnega gospodarstva ter pomen sektorjev dejavnosti  

 opiše gospodarske dejavnosti v primarnem sektorju 

 opiše gospodarske dejavnosti v sekundarnem sektorju 

 predstavi dejavnost in vrste trgovine 

 opiše vrste prometa in njihove značilnosti 

 opredeli vlogo špediterja 

 analizira vlogo bank v prometu blaga in storitev 

 opredeli gospodarski pomen zavarovalnic in predstavi vrste zavarovanj 

 opredeli področja dejavnosti v turizmu in vrste turizma 

 analizira vlogo ekonomskih osebkov 

 ponazori gospodarsko dejavnost z ekonomskim krožnim tokom 

 ugotavlja posledice tehnične in družbene delitve dela  

 analizira strukturo podjetij po dejavnosti, velikosti in lastnini v Sloveniji 

 oceni vlogo terciarnega sektorja v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji 

 razvrsti posamezne gospodarske dejavnosti v primarni, sekundarni in terciarni sektor 

 analizira pomen obrti in industrije v razvitih gospodarstvih in v Sloveniji 

 analizira vlogo trgovine 

 v praksi poišče različne organizacijske oblike trga 

 primerja prevozne pogodbe in listine v različnih vrstah prometa in ugotavlja položaj posameznih udeležencev v prometu 

 prepozna vlogo bančnega sistema Slovenije 

 ugotavlja pravice in 14obveznosti udeležencev zavarovalne pogodbe 

 prouči primerjalne prednosti slovenskega turizma 

 

 

 

Pravno-

organizacijski 

 

 

16/12 

 

 

 opiše in med seboj primerja pravno organizacijske oblike gospodarskih družb 

 spozna sestavine in načela firmskega prava ter sodni register 

 opiše postopek ustanovitve in prenehanje gospodarskih družb 



vidiki poslovanja  

 

 

 pozna zakonske določbe za sklenitev in odpoved pogodbe o zaposlitvi 

 opiše sestavine delovnega razmerja 

 pojasni značilnosti civilnopravnih razmerij 

 spozna vsebino javnih knjig 

 opredeli obligacijsko razmerje in pojasni  značilnosti ter pravne vire obligacij 

 razloži zakonite pogoje za sklenitev in veljavnost pogodbe 

 pojasni elemente za nastanek odškodninske obveznosti 

 našteje načine prenehanja obveznosti, razloži izpolnitev in zastaranje 

 našteje najpogostejše obligacijske pogodbe civilnega in gospodarskega prava 

 pojasni sestavine in razloži izpolnitev prodajne pogodbe 

 prepozna oblike posameznih gospodarskih družb in samostojnega podjetnika 

 izvede aktivnosti za vpis v sodni register  

 oblikuje firmo podjetja 

 presodi ustreznost pravno organizacijske oblike posamezne družbe 

 predvidi pravne posledice napačnih podjetniških odločitev 

 se zaveda pomena doslednega spoštovanja pravnih predpisov za varstvo pravic delavcev 

 poišče in analizira primere civilno pravnih razmerij v vsakdanjem življenju 

 ukrepa v primerih kršitev stvarnih pravic 

 poišče potrebne podatke v javnih knjigah 

 oceni pomen soglasne izjave volje strank za nastanek obligacijskega razmerja 

 ugotavlja pravne posledice nezmožnosti in nedopustnosti pri sklenitvi pogodbe 

 prepozna subjektivno in objektivno odgovornost 

 poišče pravno pomoč v primeru nedopustnega škodnega ravnanja in nastale  škode 

 presodi, kdaj se uporabljajo določila obligacijskega zakonika in kdaj velja dogovor med strankama glede izpolnitve obveznosti 

 izračuna zastaralne roke in določi čas izpolnitve obveznosti 

 predvidi pravne posledice nepravilne izpolnitve prodajne pogodbe po krivdi prodajalca in po krivdi kupca 

  oblikuje in sklepa prodajno pogodbo 

 

 

Temelji pravne 

kulture 

 

16/14 

 

 

 

 

 

 

 opredeli pojem prava 

 pojasni odnos med državo in pravom 

 loči pravo od drugih družbenih pravil 

 opiše temeljne pravne vrednote 

 pozna zgradbo pravnega pravila 

 pojasni vrste pravnih kršitev, pravnih sankcij in namen kaznovanja 

 opredeli pravni akt in njegove sestavine 

 opredeli pravno razmerje in razloži  sposobnosti fizičnih in pravnih oseb 

 našteje pravne panoge sodobnega pravnega sistema 



 pojasni preambulo in temeljna izhodišča slovenske ustave 

 spozna splošne določbe ustave in pojasni  temeljne človekove pravice in svoboščine 

 našteje mednarodne dokumente o človekovih pravicah 

 pojasni temeljne naloge parlamenta, predsednika republike, vlade in državne uprave ter pravosodnih organov 

 pozna in loči med nalogami in pristojnostmi  lokalne skupnosti in državne uprave 

 primerja pristojnosti ustavnega sodišča s pristojnostmi varuha človekovih pravic 

 ravna v skladu s pravom in moralnimi načeli 

 uresničuje pravne vrednote v vseh družbenih odnosih 

 poišče sestavine pravnega pravila v besedilu pravnega akta 

 ovrednoti pomen posameznih pravnih sankcij za doseganje družbenega sožitja 

 uporablja pravne akte za iskanje rešitev določenega pravnega problema 

 poišče pravne vire v uradnem listu, na internetu in v knjižni obliki 

 kritično razmišlja o družbenem dogajanju v pravni in socialni državi 

 poišče mednarodne pravne vire o človekovih pravicah  

 izdela kodeks pravic in dolžnosti 

 poišče primere delitve oblasti med zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti 

 analizira vlogo državnih organov pri uresničevanju ustavnosti in zakonitosti 

 sprejema odločitev, kdaj lahko začne postopek pred ustavnim sodiščem in v katerih primerih lahko poišče pravno pomoč pri varuhu 

človekovih pravic 

 

 

 


