
NALOGE KRATKIH ODGOVOROV IN DOPOLNJEVANJA 
 
LETNIK I. 
 

1. Med subjekti v gospodarstvu potekajo tokovi. Kadar gre za tok dobrin in storitev 
govorimo o _____________________ (denarnih/materialnih/nematerialnih) tokovih, 
kadar pa gre za tok plačil pa o ___________________(denarnih/materialnih/stvarnih). 

Rešitev: materialnih, denarnih 
 

2. Osnovne ali eksistečne potrebe so _________________ 
(luksuzne/življenjske/kulturne) potrebe. Zdravstvo in šolstvo sta primer 
___________________(individualne/družbene/luksuzne) potrebe.  

Rešitev: življenjske, družbene 
 

3. Storitve so ________________(materialne/nematerialne/finančne) dobrine. O 
investicijskih dobrinah govorimo, kadar gre za dobrine, ki so namenjene 
___________________________ (zasebni rabi/nadaljnji predelavi/končni prodaji). 

Rešitev: nematerialne, nadaljnji predelavi 
 

4. ______________ (potrebe/dobrine/storitve) uporabljamo za zadovoljevanje človeških 
___________________(potreb/dobrin/storitev). 

Rešitev: dobrine, potreb 
 

5. Delitev dela v podjetju se imenuje _________________ 
(mednarodna/narodna/tehnična) delitev dela. Prednost te delitve je 
_________________ (daljši/krajši/srednji) čas učenja. 

Rešitev: tehnična, krajši 
 

6. Delitev dela med podjetji se imenuje _________________ 
(mednarodna/narodnogospodarska/tehnična) delitev dela in je lahko navpična in 
_________________(vertikalna/horizontalna/diagonalna). 

Rešitev: narodnogospodarska, horizontalna 
 

7. Č si podjetja sledijo zaporedoma (ovca -volna, prevoz v predelavo, izdelava plašča, 
prevoz in prodaja)  govorimo o _____________________ 
(vertikalni/horizontalni/diagonalni) delitvi dela, če pa gre za specializirana podjetja, ki 
izdelujejo sorodne izdelke pa govorimo o ____________________ 
(vertikalni/horizontalni/diagonalni) delitvi dela. 

Rešitev: vertikalni, horizontalni 
 

8. ______________ (podjetje, obrat, firma) je gospodarska enota, v kateri izdelujejo 
materialne dobrine in opravljajo storitve za potrebe tretjih oseb (naročnikov): 
vrtnarstvo, trgovine,… ________________ (podjetje, obrat, firma) je ime podjetja, s 
katerim podjetje posluje in je vpisano v sodni register. 

Rešitev: obrat, firma 
 

9. _______________  (podjetje/obrat/firma) je ime podjetja s katerim podjetje posluje in 
je vpisana v ___________ (sodni register/zemljiški register/register). 

Rešitev: firma, sodni register 
 



10. Po odjemalcih ločimo proizvodnjo ________________(javnih/končnih/zasebnih) in 
proizvodnjo ________________ (javnih/investicijskih/zasebnih) dobrin. 

Rešitev: končnih, investicijskih 
 

11. Vsi gospodarski subjekti, ki so povezani s poslovanjem podjetja se imenujejo 
_______________ (dobavitelji/kupci/partnerji) podjetja. Njihovi interesi in interesi 
podjetja so pogosto ______________ (enaki/nasprotujoči/enakovredni). 

Rešitev: partnerji, nasprotujoči 
 

12. V podjetju imamo __________________ (poslovna sredstva/delovno silo/investicije) 
in premoženje oziroma ________________________ (poslovna sredstva/delovno 
silo/investicije). 

Rešitev: delovno silo in poslovna sredstva 
 

13. Delovna sila ali človekovo delo, ki se deli na _______________ 
(izvajanje/vodenje/financiranje) dela kamor sodijo delo za strojem, čiščenje, enostavna 
opravila ter ________________ (izvajanje/vodenje/financiranje), kamor sodijo 
odločanje, kontrola, načrtovanje in razporejanje. 

Rešitev: izvajanje, vodenje 
 

14. Poslovna sredstva podjetja se delijo na ________________ (stalna/gibljiva/storitve) 
(npr. zgradbe) in ___________________ (stalna/gibljiva/storitve) (npr. material) 
sredstva. 

Rešitev: stalna, gibljiva 
 

15. __________________ pogodba (prodajna/najemna/delovna) je _________________ 
(soglasna/tiha/nesoglasna) izjava volje med ponudnikom (prodajalcem) in 
povpraševalcem (kupcem), da bosta menjala stvarne dobrine ali storitve za denar. 

Rešitev: prodajna pogodba, soglasna 
 

16. Navedba kupca in prodajalca sodi med ____________ (obvezne/redne/občasne) 
sestavine v prodajni pogodbi, medtem ko so dobavni in plačilni pogoji del 
______________ (obveznih/rednih/občasnih) sestavin. 

Rešitev: obvezne, rednih 
 

17. Soglasna izjava volje pomeni, da se obe strani __________________ (ne 
strinjata/strinjata/razumeta) s prodajno pogodbo, ___________________ 
(dopustnost/prostovoljnost/poslovna sposobnost) pomeni, da za sklenitev posla ne 
uporabljamo sile, groženj. 

Rešitev: strinjata, prostovoljnost 
 

18. Poslovna sposobnost partnerjev pomeni, da so osebe __________________ 
(mladoletne/polnoletne/izobražene) in ________________ (poklicno/umsko/fizično) 
popolnoma sposobne. 

Rešitev: polnoletne, umsko 
 

19. Pogodbe z ____________ (približno/natančno/začasno)navedbo količine, kar pomeni, 
da se mora naročena količina ujemati z dobavljeno, pogodbe s ____________  
(približno/natančno/začasno)navedbo količine ali cirka pogodbe so tiste, kjer je 
količina približno navedena in so možna odstopanja (npr. 2%).  



Rešitev: natančno, približno 
 

20. __________________ (dobavni/prodajni/splošni) pogoji vključujejo izpolnitveni čas 
in kraj dobave, ________________ (dobavni/prodajni/splošni) pogoji pa izpolnitveni 
kraj in čas plačila. 

Rešitev: dobavni, prodajni 
 

21. Menice se uporablja kot ______________ (stalno/plačilno/materialno) sredstvo in kot 
___________________ (obvezen/zavarovalni/stalni) instument.  

Rešitev: plačilno, zavarovalni 
 
II. LETNIK 
 

1. _____________ (javna/gospodarska/pravna) družba je _______________ 
(fizična/pravna/javna) oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost s pridobitnim 
namenom kot svojo izključno dejavnost. 

Rešitev: gospodarska, pravna 
 

2. Za __________ (osebne/kapitalske/mešane) družbe velja, da družbeniki za obveznosti 
družbe odgovarjajo z vsem svojim premoženjem, za ______________ 
(osebne/kapitalske/mešane) pa velja, da odgovarjajo le z vloženimi sredstvi. 

Rešitev: osebne, kapitalske 
 

3.  _____________________ (tiha družba/družba z neomejeno odgovornostjo/družba z 
omejeno odgovornostjo) je osebna družba dveh ali več članov, ki za obveznosti družbe 
odgovarjajo z vsem svojim premoženjem - neomejeno. Ustanovi se s pogodbo med 
družbeniki. Začetni kapital _______ (je/ni/ je občasno) potreben. 

Rešitev: d.n.o., ni 
 

4. Komanditna družba je _______________ (kapitalska/osebna/javna)družba, v kateri 
del članov odgovarja za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem, del članov pa 
le z vloženimi sredstvi (____________) (komanditist/komplementar/tihi družbenik).  

Rešitev: osebna, komanditist 
 

5. V družbi je najmanj en komplementar in najmanj en komanditist. ________________ 
(komanditist/komplementar)v družbo vloži svoja sredstva vendar v njej poslovno ne 
sodeluje, je udeležen pri dobičku. __________________ 
(komanditist/komplementar)vodi posle družbe in je strokovno usposobljen za 
opravljanje poslov in na račun komanditista povečuje lastni kapital. 

Rešitev: komanditist, komplementar 
 

6. _________________ (družba z omejeno odgovornostjo/delniška družba/družba z 
neomejeno odgovornostjo) je kapitalska družba, ki ima kapital razdeljen na 
______________ (delnice/vloge v kapitalu/deleže). 

Rešitev: delniška družba, delnice 
 

7. Organi v delniški družbi so ______________ (skupščina/svet/zveza) delničarjev,  
_________ (skupščinski/nadzorni/upravni) svet in  uprava.  

Rešitve: skupščina, nadzorni 
 



 
 

8. ________________ (vsako/privatno/javno) podjetje je ustanovljeno z namenom 
zagotoviti tiste dobrine in storitve, katerih proizvodnja je v javnem _______________ 
(upravljanju/interesu/deležu) in jih privatni trg ne bi mogel proizvesti v tolikšni meri 
kot javno podjetje.  

Rešitev: javno, interesu 
 

9. S politiko nabavnih cen želi podjetje doseči čim _______________ 
(nižje/višje/rednejše) rabate, čim hitrejše dobavne roke in čim _________________ 
(kasnejše/bolj zgodne/takojšnje) plačilne roke. 

Rešitev: višje, kasnejše 
 

10. V podjetju lahko nabavljajo na _______________ (račun/zalogo/termin), 
_________________ (skupinsko/posamično/redno) ali usklajeno s prodajo oziroma s 
proizvodnjo. 

Rešitev: zalogo, posamično 
 

11. ______________ (pisarna/skladišče/obrat) je prostor, ki opravlja dve funkciji in sicer 
premostitev _____________ (kraja/časa/plačila) med nabavo in prodajo ter 
preoblikovanje, saj se materiali v skladišču pogosto preoblikujejo (sušenje lesa, 
zorenje sira,…). 

Rešitev:  skladišče, časa 
 

12. ______________________ (decentralno/centralno/javno) skladišče je eno skladišče in 
ima značilnost v  ________________ (krajših/daljših/hitrejših) prevoznih poteh. 

Rešitev: centralno, daljših 
 

13. Prednost decentraliziranega skladišča je v ________________ 
(krajših/daljših/varnejših) prevoznih poteh in slabost v _____________ 
(boljši/slabši/redni) izrabi proizvodnih zmogljivosti. 

Rešitev: krajših, slabši 
 

14. __________________ (produktivnost/ekonomičnost/rentabilnost/likvidnost) je 
razmerje med količinskim outputom in količinskim inputom (npr. kg/zaposlenega, 
poraba energije /kg, ure /kos,…). __________________ 
(produktivnost/ekonomičnost/rentabilnost/likvidnost) je razmerje med vrednostnim 
rezultatom in vrednostnim vložkom (npr. vrednost proizvodnje / stroški te 
proizvodnje). 

Rešitev: produktivnost,ekonomičnost 
 

15. ________________________ (produktivnost/ekonomičnost/rentabilnost/likvidnost)  
je razmerje med dobičkom in vloženim kapitalom. 
_____________________(produktivnost/ekonomičnost/rentabilnost/likvidnost) je 
sposobnost podjetja, da izpolni svoje plačilne obveznosti ob njihovi dospelosti.  

Rešitev: rentabilnost, likvidnost 
 

16. ________________________ (finančno stabilnost/gospodarski položaj/politično 
stabilnost)  pokažejo kazalci strukture kapitala (naložbena intenzivnost, delež lastnega 
kapitala) in kazalci plačilne sposobnosti (plačilna sposobnost-likvidnost, rok možne 



vrnitve tujega kapitala-čas zadolženosti). __________________ (finančno 
stabilnost/gospodarski položaj/politična stabilnost)  pa pokažejo poslovni izid in 
kazalci donosnosti. 

Rešitev: finančno stabilnost, gospodarski položaj 
17.  Poslovni izid se izračuna kot ______________ (prihodki/odhodki/dobiček) minus 

____________ (prihodki/odhodki/izguba). 
Rešitev: prihodki/odhodki 
 

18. 4xP je anglo-ameriška oznaka za različne ______________________ 
(nabavne/trženjske/prodajne) politike in vključuje politiko izdelkov in sortimenta, 
politiko_________________- (nabavnih/prodajnih/stroškovnih) cen, distribucijsko 
politiko in politiko komuniciranja. 

Rešitev: trženjske, prodajnih 
       

19. Prodaja je _____________ (zadnja/prva/vmesna) faza poslovanja podjetja. Temelj 
trženja je ___________________ (rast/raziskava/selekcioniranje) trga, s katero 
podjetje pridobi spoznanja o tržnih razmerah, konkurenci, nakupnih navadah 
potrošnikov,… 

Rešitev: zadnja, raziskava 
 

20. Tržna________________ (diagnoza/prognoza/analiza) je proučitev sedanjega tržnega 
stanja, dobimo jo tako, da analiziramo ali opazujemo dogajanja na trgu. 
Tržna______________  (diagnoza/prognoza/analiza) pa pomeni ocenitev prihodnjega 
razvoja trga na podlagi ocene tistih informacij, ki smo jih dobili pri tržni diagnozi. 

Rešitev: diagnoza, prognoza 
 

21. ___________________ (sekundarna/primarna/terciarna) tržna raziskava  pomeni, da 
podatke pridobivamo namensko za raziskavo trga in sicer gre za enkratno ali  stalno 
poizvedovanje. ___________________ (sekundarna/primarna/terciarna) tržna 
raziskava pa  pomeni, da že zbrane podatke uporabimo za raziskavo trga in sicer so ti 
podatki lahko notranji ali zunanji. 

Rešitev: primarna, sekundarna 
 

22. Kadar uvajamo nove izdelke govorimo o 
___________________(eliminaciji/inovaciji/diferenciaciji), kadar pa izdelke 
opuščamo pa o _________________ (eliminaciji/inovaciji/diferenciaciji). 

Rešitev: inovaciji, eliminaciji 
 

23. Kadar poglabljamo sortiment govorimo o _________________ 
(diferenciaciji/diverzifikaciji/inovaciji), pri širjenju sortimenta pa o 
________________(diferenciaciji/diverzifikaciji/inovaciji).  

Rešitev: diferenciacija, diverzifikacija 
 

24. ___________________ (variacija/diverzifikacija/eliminacija) pomeni spremembe 
funkcij (daljinski upravljalci namesto ročnega preklapljanja), materiala, barve in 
oblike.______________________ (variacija/diverzifikacija/eliminacija) pomeni 
širjenje sortimenta. 

Rešitev: variacija, diverzifikacija 
 



25. Politika _______________ (plačilnih/dobavnih/pravnih) pogojev se nanaša na roke 
plačil (predplačilo, takojšnje plačilo, obročno,…) in s tem povezan skonto, politika 
_______________ (plačilnih/dobavnih/pravnih) pogojev pa vključuje čas in kraj 
izpolnitve dobave, ter prenose stroškov. 

Rešitev: plačilnih, dobavnih 
 

26. _____________________________ (direktna/indirektna/razširjena) prodaja pomeni, 
da proizvajalec prodaja svoje izdelke neposredno kupcu, ___________________ 
(direktna/indirektna/razširjena) prodaja pa pomeni, da so v sistem vključeni trgovski 
zastopniki. 

Rešitev: direktna, indirektna 
 

27. _________________________ (odnosi z javnostjo/pospeševanje 
prodaje/reklamiranje)  so vsi ukrepi , s katerimi pomagamo lastni prodajni službi 
(prodajnim referentom, potnikom, zastopnikom), da bodo učinkoviteje prodajali. 
_________________________ (odnosi z javnostjo/pospeševanje 
prodaje/reklamiranje) so ukrepi s katerimi podjetje ustvarja mnenje o sebi in se nanaša 
na sklicevanje konferenc, plačane in neplačane reportaže v sredstvih javnega 
obveščanja (dnevi odprtih vrat, sponzorstva društvom,…) cilj je da se v očeh 
potrošnikov ustvari in ohrani pozitivno mnenje o podjetju. 

Rešitev: pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo 
 

28. Trgovina da na razpolago potrebno blago na pravem kraju (blizu potrošnikov), kar je 
____________________ (časovna/prostorska/skladiščna) funkcija trgovskega 
podjetja. Poleg tega trgovska podjetja omogočajo, da izdelava poteka enakomerno 
kljub temu, da potrebe nihajo, poraba je lahko bolj enakomerna tudi če gre za večjo 
enkratno proizvodnjo, kar imenujemo ______________________ 
(časovna/prostorska/skladiščna) funkcija. 

Rešitev: prostorska, časovna 
 

29. Trgovina, ki prodaja pretežno končnim potrošnikom je trgovina na 
___________________ (debelo/drobno/), trgovina, ki prodaja drugim pravnim 
osebam ali osebam, ki opravljajo dejavnost pa je trgovina  na ___________________ 
(debelo/drobno). 

Rešitev: drobno, debelo 
 

30. Trgovski ________________ (zastopnik/potnik/komisionar) je samostojni podjetnik, 
medtem ko je ________________ (zastopnik/potnik/komisionar) je zaposlen v 
podjetju. 

Rešitev: zastopnik, potnik 
 

31. Trgovski ________________ (zastopnik/potnik/makler) je plačan s provizijo, trgovski 
________________ (zastopnik/potnik/makler) pa prejema plačo.  

Rešitev: zastopnik, potnik 
 

32. Gospodarski pomen trgovskega zastopnika je viden v _________________ 
(višjih/nižjih/sorazmernih) stroških dela, saj je provizija ___________________ 
(višja/nižja/sorazmerna) od bruto plače. 

Rešitev: nižjih, nižja 
 



33. __________________ (makler/komisionar/zastopnik) je samostojni trgovec, ki v 
svojem imenu in za tuj račun kupuje ali prodaja blago in vrednostne papirje. 
__________________ (makler/komisionar/zastopnik)  je samostojen trgovec, ki 
posreduje pri sklepanju pogodb in je v trajnem pogodbenem razmerju z določenim 
komitentom.  

Rešitev: komisionar, makler 
 
 
 

34. Vzorčni sejmi, borza in javni natečaji so trg v ______________ 
(ožjem/širšem/specializiranem) pomenu, tržnica ali letni sejem pa trg v 
______________ (ožjem/širšem/specializiranem) pomenu. 

Rešitev: širšem, ožjem 
 

35. Hipotekarni krediti so ______________ (pasivni/aktivni/stabilni) bančni posli, 
hranilne in denarne vloge pa so ______________ (pasivni/aktivni/stabilni) bančni 
posli. 

Rešitev: aktivni, pasivni 
 
 
III.LETNIK 
 

1. Urejanje delovnih mest in zdravstveni pregledi so del zavarovalne politike, ki se 
imenuje ___________________ (prevalitev tveganja/zmanjševanje 
nevarnosti/porazdelitev stroškov). Krajši garancijski roki pa so del zavarovalne 
politike, ki se imenuje ___________________ (prevalitev tveganja/zmanjševanje 
nevarnosti/porazdelitev stroškov).  

Rešitev: zmanjševanje nevarnosti, prevalitev tveganja 
 
2. Varčevanje v gospodinjstvih je del zavarovalne politike, ki se imenuje 

___________________ (izravnava rizika/ skrb za financiranje odškodnin/prevalitev 
tveganja), medtem ko je izvoz v različne države del zavarovalne politike, ki se 
imenuje ___________________ (izravnava rizika/ skrb za financiranje 
odškodnin/prevalitev tveganja). 

Rešitev: skrb za financiranje odškodnin, izravnava rizika 
 

3. Zavarovalnica laže prenaša škodo, ker je med zavarovanji le del takih, pri katerih 
dejansko nastane škoda (na 1000 zavarovanj le en požar), kar se imenuje 
______________________ (porazdelitev/izravnava/prevalitev) tveganja. Drugi razlog 
pa je v tem, da sklepa različne vrste zavarovanj, kar imenujemo 
______________________ (porazdelitev/izravnava/prevalitev) tveganja. 

Rešitev: izravnava, porazdelitev 
 

4. Zavarovanje pravic sodi med ________________ (osebno/premoženjsko/socialno) 
zavarovanje. Življenjsko zavarovanje sodi med________________ 
(osebno/premoženjsko/socialno) zavarovanje. 

Rešitev: premoženjsko, osebno 
 

5. O zavarovanju pred škodnim dogodkom govorimo, kadar je odškodnina 
______________ (odvisna/neodvisna/večja) od dejanske višine škode. O zavarovanju 



pred škodo pa govorimo, kadar je kadar je odškodnina ______________ 
(odvisna/neodvisna/večja) od dejanske višine škode. 

Rešitev: neodvisna, odvisna 
 

6. Individualno zavarovanje je _________________ (prostovoljno/obvezno/nujno). Pri 
socialnem zavarovanju ___________ (je/ni) premija odvisna od višine plače. 

Rešitev: prostovoljno, je 
 

7. ___________________ (zavarovanec/upravičenec/zavarovalniški agent) prejme 
zavarovalno storitev in ni nujno sklenitelj zavarovanja,  ___________________ 
(zavarovanec/upravičenec/zavarovalniški agent) je oseba, ki se ji izplača zavarovalna 
vsota (pri življenjskem je to lahko sklenitelj, zavarovanec ali tretja oseba). 

 
Rešitev: zavarovanec, upravičenec 
 

8. Zavarovalnica ni dolžna poravnati škode, če __________ (je/ni) zavarovanec škodo 
povzročil namenoma in ni dolžna poravnati škode, __________ (je/ni) zavarovanec 
škodo povzročil pod vplivom alkohola. 

Rešitev: je, je 
 

9. Zaboji, bale in vreče so ___________________ (zbirne/kosovne/vagonske) pošiljke. 
___________________ (zbirna/kosovna/vagonska) pošiljka nastane z združitvijo 
kosovnih pošiljk in sicer najmanj od teh pošiljateljev za najmanj tri prejemnike. 

Rešitev: kosovne, zbirne 
 

10. Zaradi poenostavitev v mednarodnem prometu so bili sklenjeni mednarodni sporazumi 
in sicer o prevozni pogodbi ali ______________ (opomnik TIR/CMR), ki vsebuje 
podatke o vozilu, o embalaži, o sprejeti pošiljki, nakladanju in razkladanju,…, in o 
carinjenju ali ______________ (opomnik TIR/CMR), ki je enotna carinska knjižica.  

Rešitev: CMR, opomnik TIR 
 

11. _______________________(konosament/rečni prevozni list) izda pošiljatelj, dopolni 
ga prevoznik in izkazuje potrdilo o sklenjeni prevozni pogodbi. Nakladnica 
_______________________(konosament/rečni prevozni list) potrjuje, da je bilo blago 
sprejeto in je prenosniški VP. 

Rešitev: rečni prevozni list, konosament 
 

12. Prednost zračnega prometa je ___________ (krajši/daljši) čas trajanja prevoza in večja 
varnost prevoza. Slabost pa so visoki stroški, zaradi ______________ 
(izkoriščenih/neizkoriščenih) zmogljivosti.  

Rešitev: krajši, neizkoriščenih 
 

13. Za železniški prevoz železnica zaračuna prevoznino, ki je odvisna od vrste pošiljke: 
- kosovna je ________ (cenejša/dražja/enaka) od vagonske,  
- ______________ (krajše/daljše/sorazmerne) razdalje so relativno dražje. 
Rešitev: dražja, krajše 
 

14. _____________________ (detajlistične/grosistične/večje) agencije so tiste, ki svoje 
storitve prodajajo _____________________ (detajlističnim/grosističnim/večjim), 



agencijam in ne prihajajo v stik s končnimi kupci, ter praviloma same organizirajo 
potovanja.  

Rešitev: grosistične, detajlističnim 
 

15. Razpoložljiva denarna sredstva so ______________ 
(demografski/ekonomski/sociološki) dejavnik turističnega povpraševanja, izobrazba 
je______________ (demografski/ekonomski/sociološki) dejavnik turističnega 
povpraševanja. 

Rešitev: ekonomski, demografski 
 

16. Gospodarski pomen turizma je v ____________ (večjem/manjšem/enakomernem) 
BDP in _______________ (večjem/ manjšem/enakomernem) prilivu deviz. 

Rešitev: večjem, večjem 
 

17. Turistični delavci se srečujejo z _____________ 
(enakomernim/neenakomernim/mešanim) delovnim časom in ________________ 
(dobro/slabo/variabilno) izkoriščenostjo zmogljivost skozi leto. 

Rešitev: neenakomernim, slabo 
 

18. Za industrijsko podjetje so značilne ________________ (visoke/nizke/občasne) 
naložbe v stalna in gibljiva sredstva in _________________ 
(velika/majhna/enakomerna) delitev dela. 

Rešitev: visoke, velika 
 

19. __________________ (Materialno poslovanje/Raziskave in razvoj) v industrijskem  
podjetju so potrebni zaradi tehničnega napredka in sprememb v vedenju potrošnikov. 
Poskrbeti moramo, da z novimi izdelki pravočasno nadomestimo stare izdelke. 
__________________ (Materialno poslovanje/Raziskave in razvoj) se nanaša na 
nabavo materiala ustrezne kakovosti, ob pravem času, na pravem mestu, ustrezne 
količine.  

Rešitev: raziskave in razvoj, materialno poslovanje 
 

20. Obrtna podjetja proizvajajo za ______________ (neznane/znane/poslovne) kupce in 
večinoma _____________ (so/niso/pretežno) avtomatizirana. 

Rešitev: znane, niso 
 

21. ___________________ (integrirana tehnologija/aditivni način) se nanaša na čiščenje 
odpadkov in njihovo odstranjevanje (odlaganje, sežiganje, kompostiranje),  
___________________ (integrirana tehnologija/aditivni način) pa pomeni predelavo 
odpadkov (reciklaža).  

Rešitev: aditivni način, integrirana tehnologija 
 

22. Po namenu so carine lahko: 
- ______________ (fiskalne carine/zaščitne carine), s katerimi država ščiti domačo 
proizvodnjo in sicer so to industrijske in agrarne, 
- ______________ (fiskalne carine/zaščitne carine), ki kot vir državnih prihodkov in 
učinkujejo kot trošarine na določeno potrošno blago (tobak, alkohol) in so primerne za blago, 
ki doma ne moremo proizvajati. 
Rešitev: zaščitne, fiskalne 
 



23. Dokumentirani ______________ (inkaso/akreditiv) pomeni, da se finančna ustanova 
zaveže, da bo po nalogu kupca plačala prodajalcu znesek računa na podlagi 
dokumentov (prevozne listine, spričevala o izvoru,…). Namen je zagotoviti varnost 
kupcu in prodajalcu. Dokumentirani ______________ (inkaso/akreditiv) pa pomeni, 
da izvoznik pooblasti svojo banko, da izroči uvozniku listine o poslanem blagu.  

Rešitev: akreditiv, inkaso 
 
 
 
 
 
IV. LETNIK 
 

1. Denarni vložki družbenikov sodijo med ___________ (tuje/lastne/zunanje) finančne 
vire in med ___________ (zunanje/notranje/lastno) financiranje. 

Rešitev: lastne, zunanje 
 

2. Samofinanciranje sodi med ___________ (tuje/lastne/zunanje) finančne vire in med 
___________ (zunanje/notranje/tuje) financiranje. 

Rešitev: lastne, notranje 
 

3. Podjetje je v finančnih težavah, če ______(je/ni) plačilno sposobno, če je tuj kapital 
____________ (višji/nižji/enak) kot premoženje podjetja (prezadolženost,…).  

Rešitev: ni, višji 
 

4. ______________ (stečaj/sanacija/reorganizacija) je pravno urejen postopek za prisilno 
likvidacijo plačilno nesposobnega podjetja. ______________ 
(stečaj/sanacija/reorganizacija), ki se v širšem pomenu izvede z reorganizacijo pa je 
sodna ali izvensodna poravnava določenih obveznosti.  

Rešitev: stečaj, sanacija 
 

5. Planiranje je lahko dolgoročno ali _________________ (operativno/strateško) in 
kratkoročno ali _________________ (operativno/strateško). 

Rešitev: strateško, operativno 
 

6. _________________ (tehnika izdelave scenarijev/analiza okolja) je instrument 
_________________ (operativnega/strateškega) planiranja , s katerim ugotavljamo 
kateri zunanji dejavniki vplivajo dolgoročno na razvoj podjetja (tehnologija, 
konkurenca, politika).  

Rešitev: analiza okolja, strateškega 
 

7. Rentabilnost je _______________ (socialni/ekonomski/družbeni) cilj, usposabljanje 
delavcev pa je _______________ (socialni/ekonomski/tržni). 

Rešitev: ekonomski, socialni 
 

8. _______________ (velika/možganska) nevihta za razvijanje alternativnih rešitev je 
uporabna pri _______________ (strateškem/operativnem) planiranju. 

Rešitev: možganska, operativnem 
 



9. Gotovina in terjatve so del _______________ (izrednih/tekočih) ________________ 
(vplačil/izplačil). 

Rešitev: tekočih, vplačil 
 

10. Donosi od finančnih naložb so del _______________ (izrednih/tekočih) 
________________ (vplačil/izplačil). 

Rešitev: izrednih, vplačil 
 

11. Denarno sposobnost podjetja na grobo ocenimo z __________________ 
(likvidnostjo/denarnim tokom), ki ga izračunamo tako, da upoštevamo razliko med 
pritoki in odtoki, ki ji prištejemo __________________ (dobiček/amortizacijo) in 
prenos sredstev med rezerve. 

Rešitev: likvidnostjo, amortizacijo 
 

12. Investicije so lahko v _________________ (širšem/ožjem) pomenu – nabava 
naložbenih dobrin ali v ______________ (širšem/ožjem) pomenu – vsaka oblika 
uporabe sredstev. 

Rešitev: ožjem, širšem 
 

13. Investicije lahko primerjamo _______________ (dinamično/statično), kar pomeni, da 
jih primerjamo na določen dan, brez uporabe diskontnega faktorja ali 
_______________ (dinamično/statično), kar pomeni, da jih primerjamo v času – 
preračunamo na NSV. 

Rešitev: statično, dinamično 
 

14. ___________________ (matrične/linijsko–štabne) organizacije so preglednejše in 
zagotavljajo enotnost pri izvajanju delovnih nalog.  ___________________ 
(matrične/linijsko–štabne) omogočajo krajše poti pri dajanju nalogov, lahko pa vodijo 
do prekrivanja nalog in navodil. 

Rešitev: linijsko-štabne, matrične 
 

15. _________________ (formalna/neformalna) organizacija dopolnjuje 
_________________ (formalno/neformalno) organizacijo in nastane, kadar delavci 
določijo vodjo na podlagi prijateljstva, enakih političnih nazorov,… 

Rešitev: neformalna, formalno 
 

16. Malomarnost je ____________ (človeški/tehnični/ekonomski) vzrok tveganja, napaka 
na stroju pa je ____________ (človeški/tehnični/ekonomski). 

Rešitev: človeški, tehnični 
 

17. Napredovanje je primer _______________ (zunanjega/notranjega) iskanja kadrov, 
oglas v časopisu pa primer _______________ (zunanjega/notranjega) iskanja kadrov. 

Rešitev: notranjega, zunanjega 
 

18. ___________________ (povečanje/zmanjšanje) števila zaposlenih se doseže z 
zaposlovanjem pomožnih delavcev, ___________________ (povečanje/zmanjšanje) 
števila zaposlenih se doseže z odpovedjo delavcev. 

Rešitev: povečanje, zmanjšanje 
 



19. Doseženi rezultati sodijo med ______________ (motivatorje/higienike), plača sodi 
med ______________ (motivatorje/higienike) po Herzbergu. 

Rešitev: motivatorje, higienike 
 

20. _________________ (provizija/nagrada) je določen odstotek od uspešno opravljenega 
posla, _________________ (provizija/nagrada) pa je dodatek k redni plači. 

Rešitev: provizija, nagrada 
 
 
 
 
  
 


