
 
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (15 točk) 

RazložiteRazložiteRazložiteRazložite    delitev gospodarskih dejavnostidelitev gospodarskih dejavnostidelitev gospodarskih dejavnostidelitev gospodarskih dejavnosti....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 15) 

- Primarne gospodarske dejavnosti (5 točk) 
- Sekundarne gospodarske dejavnosti (5 točk) 
- Terciarne gospodarske dejavnosti (5 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (15 točk) 

Naštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite kmetijstvoNaštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite kmetijstvoNaštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite kmetijstvoNaštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite kmetijstvo....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 33, 34, 35) 

- Primarne gospodarske dejavnosti: kmetijstvo, rudarstvo, energetika, gradbeništvo, 
ribištvo, gozdarstvo (5 točk) 

- Intenzivno kmetovanje (5 točk) 
- Ekološko kmetovanje (5 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (15 točk) 

Naštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite rudarstvo in energetikoNaštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite rudarstvo in energetikoNaštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite rudarstvo in energetikoNaštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite rudarstvo in energetiko....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 33, 37, 38) 

- Primarne gospodarske dejavnosti: kmetijstvo, rudarstvo, energetika, gradbeništvo, 
ribištvo, gozdarstvo (5 točk) 

- Rudarstvo v Sloveniji (5 točk) 
- Pomen obnovljivih virov energije (5 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (15 točk) 

Naštejte in pojNaštejte in pojNaštejte in pojNaštejte in pojasnite vloge trgovskih podjetij.asnite vloge trgovskih podjetij.asnite vloge trgovskih podjetij.asnite vloge trgovskih podjetij.    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 66, 67, 68) 

- Vloge: prostorska, časovna, količinska, kakovostna, svetovalna, kreditna (15 točk) 
 

    
    
    
    
    
    



PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (15 točk) 

Opišite javne konkurenčne poziveOpišite javne konkurenčne poziveOpišite javne konkurenčne poziveOpišite javne konkurenčne pozive....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 130 -135) 

- Avkcija (5 točk) 
- Licitacija (5 točk) 
- Razpis (5 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (15 točk) 

Razlikujte med hipotekarnim kreditom, lombardnim kreditom in lizingomRazlikujte med hipotekarnim kreditom, lombardnim kreditom in lizingomRazlikujte med hipotekarnim kreditom, lombardnim kreditom in lizingomRazlikujte med hipotekarnim kreditom, lombardnim kreditom in lizingom....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 242, 243, 245) 

- Način zavarovanja ( 5 točk) 
- Čas kreditiranja ( 5 točk) 
- Pojem lizinga ( 5 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (20 točk) 

Razložite vrste delitve delaRazložite vrste delitve delaRazložite vrste delitve delaRazložite vrste delitve dela....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 6, 7, 8) 

- Delitev dela v podjetju (5 točk) 
- Nacionalna delitev dela (10 točk) 
- Mednarodna delitev dela (5 točk) 

 

 
 
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 
 

Odgovorite.        (20 točk) 

Naštejte Naštejte Naštejte Naštejte primarne gospodarske dejavnosti in opišite gradbeništvo, ribištvo in gozdarstvoprimarne gospodarske dejavnosti in opišite gradbeništvo, ribištvo in gozdarstvoprimarne gospodarske dejavnosti in opišite gradbeništvo, ribištvo in gozdarstvoprimarne gospodarske dejavnosti in opišite gradbeništvo, ribištvo in gozdarstvo....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 33, 38, 39, 40) 

- Primarne gospodarske dejavnosti: kmetijstvo, rudarstvo, energetika, gradbeništvo, 
ribištvo, gozdarstvo (5 točk) 

- Delitev gradbeništva, slovenska gradbena podjetja (5 točk) 
- Dejavnost ribištva v Sloveniji (5 točk) 
- Pomen gozdarstva (5 točk) 

 

    
    
    
    



PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (20 točk) 

Pojasnite Pojasnite Pojasnite Pojasnite značilnosti industrijskega podjetja in naštejte vsaj tri slovenska industrijska podjetjaznačilnosti industrijskega podjetja in naštejte vsaj tri slovenska industrijska podjetjaznačilnosti industrijskega podjetja in naštejte vsaj tri slovenska industrijska podjetjaznačilnosti industrijskega podjetja in naštejte vsaj tri slovenska industrijska podjetja....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 42) 

- Velike naložbe, avtomatizacija, velika delitev dela, serijska proizvodnja, veliko število 
zaposlenih, delovni procesi in oprema medsebojno usklajeni (10 točk) 

- Slovenska industrijska podjetja (5 točk) 
 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (20 točk) 

Pojasnite značilnosPojasnite značilnosPojasnite značilnosPojasnite značilnosti obrtnega podjetja in ti obrtnega podjetja in ti obrtnega podjetja in ti obrtnega podjetja in     vrste obrtnih podjvrste obrtnih podjvrste obrtnih podjvrste obrtnih podjetijetijetijetij....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 59, 60) 

- Individualna naročila, majhne serije, ni tekočih trakov, manjša delitev dela, podjetnik 
sodeluje pri delu, sodelovanje družinskih članov, manjša potreba po kapitalu (10 točk) 

- Proizvodna, inštalacijska, popravljalna, storitvena (20 točk) 
 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (20 točk) 

Pojasnite  pomen in delovanje vzorčnih sejmovPojasnite  pomen in delovanje vzorčnih sejmovPojasnite  pomen in delovanje vzorčnih sejmovPojasnite  pomen in delovanje vzorčnih sejmov....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 128, 129) 

- Pomen sejmov (10 točk) 
- Vrste vzorčnih sejmov (5 točk) 
- Organiziranost vzorčnih sejmov (5 točk) 

 

 

PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (20 točk) 

Razlikujte med delnico in obveznicoRazlikujte med delnico in obveznicoRazlikujte med delnico in obveznicoRazlikujte med delnico in obveznico.... 
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 152, 154, 155, 156, 157) 

- Delnica: definicija, pravice delničarjev, donosnost, tečaji, prenos (10 točk) 
- Obveznica: definicija, vrste, pomembna določila, donosnost (10 točk) 

 

    
    
    
    
    
    



PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Naštejte in pojasnite trženjske odločitve v trgovini na drobnoNaštejte in pojasnite trženjske odločitve v trgovini na drobnoNaštejte in pojasnite trženjske odločitve v trgovini na drobnoNaštejte in pojasnite trženjske odločitve v trgovini na drobno....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 79 - 86) 

- O ponudbi, o cenah, o prodajni obliki, o oglaševalski aktivnosti, o lokaciji (25 točk) 
 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Katere trgovske posrednike poznate in pojasnite razlike med njimiKatere trgovske posrednike poznate in pojasnite razlike med njimiKatere trgovske posrednike poznate in pojasnite razlike med njimiKatere trgovske posrednike poznate in pojasnite razlike med njimi....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 107 – 112)) 

- Zastopnik, makler, komisionar,distributer (5 točk) 
- Razlikujte jih (20 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Opredelite vrste borz in jih kratko opišiteOpredelite vrste borz in jih kratko opišiteOpredelite vrste borz in jih kratko opišiteOpredelite vrste borz in jih kratko opišite....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 138 - 150) 

- Blagovne borze, borze vrednostnih papirjev, devizne borze, druge borze (5 točk) 
- Predmet trgovanja in vrste poslov, ki se sklepajo na borzah (10 točk) 
- Značilnosti trgovanja za vsako borzo posebej (10 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Pojasnite trgovanje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjevPojasnite trgovanje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjevPojasnite trgovanje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjevPojasnite trgovanje na ljubljanski borzi vrednostnih papirjev....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 144 – 148)) 

- Način trgovanja (5 točk) 
- Tečaji vrednostnih papirjev (5 točk) 
- Tečajnice (5 točk) 
- Borzni indeksi (5 točk) 
- Pogoji za borznega posrednika (5 točk) 

 

    
    
    
    
    
    
    



    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Navedite prometna sredstva in oNavedite prometna sredstva in oNavedite prometna sredstva in oNavedite prometna sredstva in opišitepišitepišitepišite    prevoznike v cestnem prometu terprevoznike v cestnem prometu terprevoznike v cestnem prometu terprevoznike v cestnem prometu ter    železnicoželeznicoželeznicoželeznico....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 166, 168, 169, 170, 173,176, 177, 178, 181) 

- Vrste prometnih sredstev (5 točk) 
- Cestni promet: prevozna sredstva, plačilo prevoza, prevozna listina, poenostavitev v 

mednarodnem cestnem tovornem prometu, prednosti in slabosti (10 točk) 
- Železnica: vagonska pošiljka, prevoznina, kombiniran transport, prednosti (10 točk) 

 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Navedite prometna sredstva in opišite prevoznike v pomorski plovbi ter zračnem prometuNavedite prometna sredstva in opišite prevoznike v pomorski plovbi ter zračnem prometuNavedite prometna sredstva in opišite prevoznike v pomorski plovbi ter zračnem prometuNavedite prometna sredstva in opišite prevoznike v pomorski plovbi ter zračnem prometu....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 166,  182, 183, 185, 186, 187, 189)) 

- Vrste prometnih sredstev (5 točk) 
- Pomorska plovba: pristaniške naprave, vrste prevoznikov, tarife, ladijske pogodbe, 

pomorski prevoz in okolje (10 točk) 
- Zračni promet: vrste letalskega prevoza, letalske družbe, mednarodna združenja, 

prednosti, slabosti (10 točk) 
 

    
    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Pojasnite špedPojasnite špedPojasnite špedPojasnite špedicijske in skladiščne posleicijske in skladiščne posleicijske in skladiščne posleicijske in skladiščne posle....        
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 198, 199, 200, 201, 192, 193) 

- Špedicija: obseg poslov, zbirne pošiljke, obveznost, pravice (15 točk) 
- Skladiščenje: funkcija, lokacija, vrste, obveznosti, pravice (10 točk) 

 

    
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Opišite turizemOpišite turizemOpišite turizemOpišite turizem....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 206 – 219) 

- Vrste turizma (5 točk) 
- Dejavniki turističnega povpraševanja (5 točk) 
- Dejavniki turistične ponudbe (5 točk) 
- Posledice razvoja turizma (10 točk) 

 

    
    



PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 

Odgovorite.        (25 točk) 

Pojasnite Pojasnite Pojasnite Pojasnite pasivnepasivnepasivnepasivne    in in in in aktivneaktivneaktivneaktivne    posle finančnih ustanovposle finančnih ustanovposle finančnih ustanovposle finančnih ustanov....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 229 – 245) 

- Pasivni posli: vloge na vpogled, vezane vloge, hranilne vloge, posli z vrednostnimi papirji 
(10 točk) 

- Aktivni posli: vrste zavarovanja kredita, stroški kredita, lombardni kredit, hipotekarni 
kredit, faktoring, lizing (15 točk) 

 

    
 
PK: Razlikovanje gospodarskih dejavnosti in poznavanje njihovih značilnosti 
Odgovorite.        (25 točk) 

Opišite vrste Opišite vrste Opišite vrste Opišite vrste zavarovanjzavarovanjzavarovanjzavarovanj    ter udeležence v zavarovalni pogodbiter udeležence v zavarovalni pogodbiter udeležence v zavarovalni pogodbiter udeležence v zavarovalni pogodbi....    
 
Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 1, stran 256, 258, 259, 260) 

- Premoženjsko zavarovanje (7 točk) 
- Osebno zavarovanje (8 točk) 
- Zavarovalec, zavarovanec, upravičenec, sklenitelj zavarovanja, zavarovalni zastopnik, 

pozavarovalec, zavarovalnica, zavarovalna premija, zavarovalna vsota (10 točk) 
 

 

    


