
PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (15 točk) 

Pojasnite Pojasnite Pojasnite Pojasnite gospodarstvo in gospodarske ureditvegospodarstvo in gospodarske ureditvegospodarstvo in gospodarske ureditvegospodarstvo in gospodarske ureditve....    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 1 – 11) 

 - gospodarstvo, potrebe in dobrine, vrste in značilnosti potreb in dobrin – 10 točk 

 - opis gospodarskih ureditev – 5 točk 

    

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (15 točk) 

Pojasnite Pojasnite Pojasnite Pojasnite ekonomski problem, ekonomski problem, ekonomski problem, ekonomski problem, opišite ekonomske osebke inopišite ekonomske osebke inopišite ekonomske osebke inopišite ekonomske osebke in    temeljna ekonomska vprašanjatemeljna ekonomska vprašanjatemeljna ekonomska vprašanjatemeljna ekonomska vprašanja....    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 5 – 6) 

- ekonomski problem– 5 točk 

- ekonomski osebki – 5 točk 

- temeljna ekonomska vprašanja– 5 točk 

    

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (15 točk) 

Pojasnite kazalce učinkovitosti poslovanja, kako se izračunajo in kaj prikazujejo.Pojasnite kazalce učinkovitosti poslovanja, kako se izračunajo in kaj prikazujejo.Pojasnite kazalce učinkovitosti poslovanja, kako se izračunajo in kaj prikazujejo.Pojasnite kazalce učinkovitosti poslovanja, kako se izračunajo in kaj prikazujejo.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 29 – 33) 

- produktivnost – izračun 3 točk, pojasnilo 2 točki, skupaj  5 točk 

- ekonomičnost – izračun 3 točk, pojasnilo 2 točki, skupaj  5 točk 

- rentabilnost – izračun 3 točk, pojasnilo 2 točki, skupaj  5 točk 

 

    

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (15 točk) 

Pojasnite popolno Pojasnite popolno Pojasnite popolno Pojasnite popolno in nepopolno konkurenco.in nepopolno konkurenco.in nepopolno konkurenco.in nepopolno konkurenco.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 34 – 53) 

- značilnosti popolne konkurence – 4 točke 

- značilnosti nepopolne konkurence – 4 točke 

- opis oligopola, monopolistične konkurence, monopola – 7 točk 

 

    

    



PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (15 točk) 

Pojasnite lastninske funkcije, delniško družbo in korporacije.Pojasnite lastninske funkcije, delniško družbo in korporacije.Pojasnite lastninske funkcije, delniško družbo in korporacije.Pojasnite lastninske funkcije, delniško družbo in korporacije.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 64 – 69) 

- opis lastninskih funkcij  – 5 točk 

- opis delniške družbe  – 5 točk 

- opis korporacij  – 5 točk 

 

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (15 točk) 

Naštejte naloge sodobne socialne države.Naštejte naloge sodobne socialne države.Naštejte naloge sodobne socialne države.Naštejte naloge sodobne socialne države.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 77 – 78) 

- spodbuja gospodarsko rast in trajnostni razvoj (dejavniki gospodarske rasti, dejavniki  

gospodarskega razvoja, dejavniki trajnostnega razvoja), znanje tehnološki napredek, 

varovanje okolja  – 10 točk 

- vključevanje socialno ogroženih in brezposelnih v proces razvoja  – 5 točk 

- regionalizem  – 5 točk 

 

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (15 točk) 

Naštejte in pojasnite funkcije denarja in opredelite ustrezno količino denarja v obtoku.Naštejte in pojasnite funkcije denarja in opredelite ustrezno količino denarja v obtoku.Naštejte in pojasnite funkcije denarja in opredelite ustrezno količino denarja v obtoku.Naštejte in pojasnite funkcije denarja in opredelite ustrezno količino denarja v obtoku.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 89 – 91) 

- našteje in pojasni funkcije denarja   – 10 točk 

- opredeli ustrezno količino denarja v obtoku  – 5 točk 

 

 
 
PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 
 

Odgovorite.         (20 točk) 

Pojasnite trg, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.Pojasnite trg, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.Pojasnite trg, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.Pojasnite trg, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 34 – 42) 

- trg – definicija, trg v popolni konkurenci – 4 točke 

- povpraševanje – definicija, dejavniki, splošni zakon povpraševanja – 8 točk 

- ponudba – definicija, dejavniki, splošni zakon povpraševanja – 8 točk 

 

    

    



PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (20 točk) 

Pojasnite tržno ravnovesje, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.Pojasnite tržno ravnovesje, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.Pojasnite tržno ravnovesje, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.Pojasnite tržno ravnovesje, ponudbo in povpraševanje v popolni konkurenci.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 34 – 46) 

- tržno ravnovesje – definicija tržnega ravnovesja – 4 točke 

- povpraševanje – definicija, dejavniki, splošni zakon povpraševanja – 8 točk 

- ponudba – definicija, dejavniki, splošni zakon povpraševanja – 8 točk 

 

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 
 

Odgovorite.         (20 točk) 

    

Naštejte nekaj proračunskih prihodkov, proračunskih odhodkov in definirajte proračunski Naštejte nekaj proračunskih prihodkov, proračunskih odhodkov in definirajte proračunski Naštejte nekaj proračunskih prihodkov, proračunskih odhodkov in definirajte proračunski Naštejte nekaj proračunskih prihodkov, proračunskih odhodkov in definirajte proračunski 

presežek in primanjkljaj ter javni dolg.presežek in primanjkljaj ter javni dolg.presežek in primanjkljaj ter javni dolg.presežek in primanjkljaj ter javni dolg.    

 

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 83 – 84) 

- proračunski prihodki  – 5 točk 

- proračunski odhodki  – 5 točk 

- proračunski presežek in proračunski primanjkljaj  – 5 točk 

- javni dolg  – 5 točk 

    

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.         (25 točk) 

Pojasnite proizvodne dejavnike na primeru šivilje, opredelite stroške in poslovni izid.Pojasnite proizvodne dejavnike na primeru šivilje, opredelite stroške in poslovni izid.Pojasnite proizvodne dejavnike na primeru šivilje, opredelite stroške in poslovni izid.Pojasnite proizvodne dejavnike na primeru šivilje, opredelite stroške in poslovni izid.    

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 24 – 28) 

- proizvodni dejavniki: krojači, šiv. stroji, blago – 10 točk 

- stroški – opredelitev, vrste stroškov – 10 točk 

- poslovni izid – 5 točk 

 

    

    

PK: Racionalno ravnanje , skladno z zakonitostmi sodobnega tržnega gospodarstva 

Odgovorite.        (25 točk) 

Pojasnite katere dohodke dobijo lastniki proizvodnih dejavnikovPojasnite katere dohodke dobijo lastniki proizvodnih dejavnikovPojasnite katere dohodke dobijo lastniki proizvodnih dejavnikovPojasnite katere dohodke dobijo lastniki proizvodnih dejavnikov    v procesu razdelitve.v procesu razdelitve.v procesu razdelitve.v procesu razdelitve.    

Opredeli mezdo s stališča delavca in delodajalca, strukturo mezd in trg delovne sile ter vlogo Opredeli mezdo s stališča delavca in delodajalca, strukturo mezd in trg delovne sile ter vlogo Opredeli mezdo s stališča delavca in delodajalca, strukturo mezd in trg delovne sile ter vlogo Opredeli mezdo s stališča delavca in delodajalca, strukturo mezd in trg delovne sile ter vlogo 

sindikatov.sindikatov.sindikatov.sindikatov.    

 

Odgovor (Učbenik Sodobno gospodarstvo 2, strani 54 – 61) 

-  našteje dohodke, pomen pravične razdelitve – 8 točk  



- pojasni mezdo s stališča delodajalca in delavca – 8 točk 

- trg delovne sile, ponudbo in povpraševanje po delu – 4 točke 

- vloga sindikatov – 4 točke 

 

    


