
 

  

OBKROŽEVANJE  
 
I. LETNIK  
Dobrina je:  
a.) Občutek pomanjkanja, ki ga človek želi odpraviti. 
b.) Potreba po kavi, pijači, izobraževanju,… 
c.) Stvar, s katero zadovoljimo potrebo. 
d.) Stvar, ki obstaja v neomejenih količinah. 
Odgovor: c  
 
Firma je:  
a.) Fizični del podjetja (trgovina, skladišče,…). 
b.) Sedež podjetja. 
c.) Ime, ki ga ima podjetje in z njim posluje (Nama d.d., Gorenje d.d.,…). 
d.) Včasih vpisana v sodni register. 
Odgovor: c 
 
Dejavniki poslovanja so:  
a) Delovna sila, stalna in gibljiva sredstva. 
b) Izvajanje in vodenje podjetja. 
c) Le človeško delo. 
d) Sposobnost in pripravljenost za delo. 
Odgovor: a 
 
Med pravne pogoje za nastanek prodajne pogodbe spadajo:  
a) Uzance in zakon o trgovini. 
b) Soglasna izjava volje, poslovna sposobnost partnerja. 
c) Navedba vrste blaga. 
d) Navedba sodišča, ki rešuje spore. 
Odgovor: b 
 
Avans je:  
a) Prenos lastnine in rizika. 
b) Vnaprejšnje plačilo. 
c) Poznejše plačilo. 
d) Promptno plačilo. 
Odgovor: b 
 
Funkcija trgovinskih podjetij je: 
a.) Trgovina na drobno – detajlistično trgovsko podjetje. 
b.) Trgovina na debelo – grosistično trgovsko podjetje. 
c.) Zunanja trgovina oziroma trgovanje izven države. 
d.) Premostitev časa in prostora med proizvodnjo in porabo. 
Odgovor: d 
 
Prednost delitve dela v podjetju ni: 
a) Večja specializacija . 
b) Monotonost. 
c) Manjša poraba časa. 
d) Hitrejša priučitev delavcev. 
Odgovor: b 
 



Katera trditev ni pravilna: 
a) Slovenija ima dobre naravne pogoje za razvoj kmetijstva. 
b) Slovenija ima dobre pogoje za razvoj turizma. 
c) Slovenija je idealna država za črpanje nafte. 
d) Večji delež podjetij v Sloveniji sodi med storitvene dejavnosti. 
Odgovor: c 
 
Podjetja lahko po vsebini delovanja razdelimo na: 
a) proizvodna, predelovalna, storitvena,… 
b) podjetja, ki prodajajo končnim kupcem in tista, ki prodajajo podjetjem 
c) velika, srednja in mala 
d) avtomatizirana in ročna 
odgovor: a 
 
Podjetja lahko po velikosti razdelimo na: 
a) Proizvodna, predelovalna, storitvena,… 
b) Podjetja, ki prodajajo končnim kupcem in tista, ki prodajajo podjetjem. 
c) Velika, srednja in mala. 
d) Avtomatizirana in ročna. 
odgovor: c 
 
Katera trditev je napačna? 
a) Zaposleni želijo čim nižjo plačo za svoje delo. 
b) Lastniki želijo čim višji dobiček in varovanje svojega premoženja. 
c) Kupci želijo zanesljivo dobavo in nizke cene. 
d) Država želi pošteno plačilo davkov in prispevkov. 
odgovor: a 
 
Obvezne sestavine prodajne pogodbe so: 
a) Navedbe o kupcu, prodajalcu, vrsti blaga, kakovosti, količini in ceni. 
b) Rok in kraj dobave ter rok in kraj plačila. 
c) Embalaža, prevoz in garancije. 
d) Vse redne in občasne sestavine. 
odgovor: a 
 
Redne sestavine prodajne pogodbe so: 
a) Navedbe o kupcu, prodajalcu, vrsti blaga, kakovosti, količini in ceni. 
b) Rok in kraj dobave ter rok in kraj plačila. 
c) Embalaža, prevoz in garancije. 
d) Vse obvezne in občasne sestavine. 
odgovor: b 
 
Pogodba z natančno navedbo količine je tista, kjer : 
a) Je količina približno navedena in so možna odstopanja. 
b) Si prodajalec blago vnaprej ogleda. 
c) Se mora naročena količina popolnoma ujemati z navedeno. 
d) So navedene dolžinske merske enote. 
odgovor: c 
 
Kateri odgovor ni pravilen? 
a) Cena je v denarju izražena menjalna vrednost blaga.  
b) Cena je v prodajni pogodbi lahko le neposredno navedena. 
c) Pogodbe s fiksno ceno imajo natančno navedeno ceno. 
d) Pri pogodbah z neobvezno ceno lahko ceno spreminjamo. 
odgovor: b 
 
Skonto je: 



a) Vrsta popusta za plačila pred dogovorjenim rokom. 
b) Vrsta količinskega popusta. 
c) Vrsta popusta, ki je namenjen zvestim kupcem. 
d) Vrsta popusta, ki se že dolgo ne uporablja. 
odgovor: a 
 
II. LETNIK  
 
Med osebne družbe ne sodi: 
a) Delniška družba. 
b) Družba z neomejeno odgovornostjo. 
c) Komanditna družba. 
d) Tiha družba. 
odgovor: a 
 
Med gospodarske družbe ne sodi: 
a) Delniška družba. 
b) Družba z omejeno odgovornostjo. 
c) Samostojni podjetnik. 
d) Komanditna družba. 
odgovor: c 
 
Delniška družba je:  
a) Osebna družba. 
b) Kapitalska družba. 
c) Delničarji odgovarjajo za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem. 
d) Javno podjetje. 
Odgovor: b 
 
Katera trditev ne velja za delnico: 
a) Delnica je lastniški vrednostni papir. 
b) Osnovni kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. 
c) Delnica je upniški vrednostni papir. 
d) Vsota nominalnih vrednosti delnic je enaka osnovnemu kapitalu. 
Odgovor: c 
 
Katera trditev velja za samostojnega podjetnika posameznika? 
a) Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki za svoje poslovanje ne jamči z vsem svojim premoženjem, 
ampak le z vloženimi sredstvi. 
b) Samostojni podjetnik je vrsta gospodarske kapitalske družbe. 
c) Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki za svoje poslovanje jamči z vsem svojim premoženjem. 
d) Ena od prednosti samostojnega podjetnika je, da lažje zbere potrebna finančna sredstva kot na primer 
delniška družba. 
odgovor: c 
 
Slabost samostojnega podjetnika ni: 
a) Samostojni podjetnik mora sam izbrati potreben kapital. 
b) Samostojni podjetnik prevzame celoten riziko poslovanja. 
c) Samostojni podjetnik svobodno odloča o svojem poslovanju. 
d) Poslovanje podjetnika je v tesni povezavi s samostojnim podjetnikom. 
odgovor: c 
 
Skupščina delničarjev: 
a) Je organ v sestavi delniške družbe, ki ga tvorijo vse delničarji in ima pravice odločati o vseh pomembnih 
zadevah kot so spremembe kapitala, prenehanje družbe,… 
b) Je organ v sestavi delniške družbe, ki vodi posle in zastopa družbo, poroča nadzornemu svetu, sestavi 
letno poročilo in poda predlog delitve dobička. 



c) Je organ v sestavi delniške družbe, ki imenuje in odpokliče upravo, nadzoruje vodenje poslov in se voli 
za določeno dobo. 
d) Je organ v sestavi delniške družbe, ki imenuje in odpokliče upravo, nadzoruje vodenje poslov in se voli 
za določeno dobo in zastopa družbo, poroča nadzornemu svetu, sestavi letno poročilo in poda predlog 
delitve dobička. 
odgovor: a 
 
Raziskava nabavnega trga ne vključuje: 
a) Politiko nabavnega programa, ki se nanaša na odločitve o vrsti in količini izdelkov in storitev, ki jih 
bomo naročali. 
b) Politiko nabavnih cen, pri čemer želi podjetje doseči čim višje rabate, čim hitrejše dobavne roke in čim 
kasnejše plačilne roke. 
c) Politiko nabavnih metod, ki se nanaša na organizacijo nabave. 
d) Distribucijsko politiko, ki se nanaša na možne načine prodaje. 
odgovor: d 
 
Prednost decentraliziranega skladiščenja je: 
a) Manjša zaloga vsake vrste materiala. 
b) Boljša izraba skladiščnih površin in delovne sile. 
c) Boljša izraba mehanizacije (viličarjev). 
d) Krajše prevozne poti, kar pomeni krajši čas dobave in nižje stroške porabe goriva. 
odgovor: d 
 
Skladiščenje in varovanje blaga pomeni, da: 
a) Pregledamo, če sta količina in kakovost blaga oz. materiala v skladu z naročilom. 
b) Natančno kontroliramo količine in kakovosti. 
c) Moramo blago kontrolirati tudi med samim skladiščenjem in ga po potrebi vzdržujemo 
d) Na podlagi zahtevnice za izdajo blaga ali kake druge dokumentacije izdamo blago kupcu. 
odgovor: c 
 
Produktivnost je: 
a) Razmerje med količinskim outputom in količinskim inputom. 
b) Razmerje med vrednostnim rezultatom in vrednostnim vložkom. 
c) Razmerje med dobičkom in vloženim kapitalom. 
d) Sposobnost podjetja, da izpolni svoje plačilne obveznosti ob njihovi dospelosti. 
odgovor: a 
 
Likvidnosti je: 
a) razmerje med količinskim outputom in količinskim inputom 
b) razmerje med vrednostnim rezultatom in vrednostnim vložkom 
c) razmerje med dobičkom in vloženim kapitalom 
d) sposobnost podjetja, da izpolni svoje plačilne obveznosti ob njihovi dospelosti 
odgovor: d 
 
Ekonomičnost je: 
a) Razmerje med količinskim outputom in količinskim inputom. 
b) Razmerje med vrednostnim rezultatom in vrednostnim vložkom. 
c) Razmerje med dobičkom in vloženim kapitalom. 
d) Sposobnost podjetja, da izpolni svoje plačilne obveznosti ob njihovi dospelosti. 
odgovor: b 
 
Rentabilnost je: 
a) Razmerje med količinskim outputom in količinskim inputom. 
b) Razmerje med vrednostnim rezultatom in vrednostnim vložkom. 
c) Razmerje med dobičkom in vloženim kapitalom. 
d) Sposobnost podjetja, da izpolni svoje plačilne obveznosti ob njihovi dospelosti. 
odgovor: c 



 
Finančno stabilnost pokažejo: 
a) Kazalci strukture kapitala in plačilne sposobnosti. 
b) Kazalci strukture kapitala in kazalci donosnosti. 
c) Kazalci plačilne sposobnosti in kazalci donosnosti. 
d) Kazalci donosnosti in poslovni izid. 
odgovor: a 
 
Katera trditev ni pravilna: 
a) Kazalci poslovanja nimajo izrazne moči brez primerjave. 
b) Kazalcev poslovanja ne moremo obravnavati ločeno od drugih kazalcev. 
c) Rezultati izračuna kazalcev so lahko popačeni, če vzamemo nenatančne izhodiščne podatke za njihov 
izračun. 
d) V kazalce poslovanja lahko vedno verjamemo, če jih je izračunala pravilna oseba. 
odgovor: d 
 
4x P je anglo-ameriška oznaka za različne trženjske politike, ki vključuje: 
a) Politiko izdelkov in sortimenta, politiko prodajnih cen, program izdelkov in prodajne cene. 
b) Politiko izdelkov in sortimenta, politiko prodajnih cen, dristribucijsko politiko in politiko komuniciranja. 
c) Politiko izdelkov in sortimenta, organizacijo prodaje, politiko prodajnih cen in prodajne pogoje. 
d) Politiko izdelkov in sortimenta, pospeševanje prodaje, politiko komuniciranja in prodajne cene. 
odgovor: b 
 
Tržna diagnoza je  
a) Proučitev sedanjega tržnega stanja, dobimo jo tako, da analiziramo ali opazujemo dogajanja na trgu. 
b) Ocenitev prihodnjega razvoja trga na podlagi ocene tistih informacij, ki smo jih dobili pri tržni diagnozi. 
c) Proučitev prihodnjega tržnega stanja, dobimo jo tako, da analiziramo ali opazujemo dogajanja na trgu. 
d) Ocenitev prihodnjega razvoja trga na podlagi ocene tistih informacij, ki smo jih dobili pri tržni prognozi. 
odgovor: a 
 
Primarna raziskava trga ni: 
a) Enkratno poizvedovanje kot so spraševanje, opazovanje in poskus. 
b) Stalno poizvedovanje pri gospodinjstvih. 
c) Uporaba že zbranih podatkov kot je Statični letopis. 
d) Pridobivanje podatkov za raziskavo trga. 
odgovor: c 
 
O inovaciji govorimo, kadar: 
a) Uvajamo nove izdelke. 
b) Poglabljamo sortiment. 
c) Širimo sortimenta. 
d) Opuščamo izdelke. 
odgovor: a 
 
O eliminaciji govorimo kadar: 
a) Uvajamo nove izdelke. 
b) Poglabljamo sortiment. 
c) Širimo sortimenta. 
d) Opuščamo izdelke. 
odgovor: d 
 
O diferenciaciji govorimo: 
a) Uvajamo nove izdelke. 
b) Poglabljamo sortiment. 
c) Širimo sortimenta. 
d) Opuščamo izdelke. 
odgovor: b 



O diverzifikaciji govorimo: 
a) Uvajamo nove izdelke. 
b) Poglabljamo sortiment. 
c) Širimo sortimenta. 
d) Opuščamo izdelke. 
odgovor: c 
 
Vrsta samopostrežne trgovine je razvrstitev trgovin glede na: 
a) Velikost. 
b) Sortiment. 
c) Način postrežbe. 
d) Način nabave. 
odgovor: c 
 
Trgovski zastopnik je oseba: 
a) Ni zaposlena v podjetju in je organizirana kot samostojni podjetnik. 
b) Ki je zaposlena v podjetju in zato ni izpostavljena tveganju. 
c) Je oseba, ki dobi povrnjene vse potne stroške. 
d) Ki plačuje dohodnino. 
odgovor: a 
 
Trgovski potnik je oseba: 
a) Ni zaposlena v podjetju in je organizirana kot samostojni podjetnik. 
b) Ki je zaposlena v podjetju in zato ni izpostavljena tveganju. 
c) Je oseba, ki dobi povrnjenih le del potnih stroškov. 
d) Ki plačuje davek od dobička. 
odgovor: b 
 
 
Borza je: 
a) Trg v širšem pomenu besede, kjer se trguje z vrednostnimi papirji in določenim blagom. 
b) Trg v ožjem pomenu, kjer se trguje z vrednostnimi papirji in določenim blagom. 
c) Trg v širšem pomenu besede, kjer gre za javni poziv konkurence med kupci. 
d) Trg v ožjem pomenu besede, kjer gre za javni poziv konkurence med kupci. 
odgovor: a 
 
Aktivni posli so: 
a) Kreditni posli, kamor sodijo lombardni in hipotekarni krediti. 
b) Zbiranje vlog kot so hranilne in denarne vloge. 
c) Kreditni posli kot so hranilne in denarne vloge. 
d) Zbiranje vlog, kamor sodijo lombardni in hipotekarni krediti. 
odgovor: a 
 
Pasivni posli so: 
a) kreditni posli, kamor sodijo lombardni in hipotekarni krediti 
b) zbiranje vlog kot so hranilne in denarne vloge 
c) kreditni posli kot so hranilne in denarne vloge 
d) zbiranje vlog, kamor sodijo lombardni in hipotekarni krediti 
odgovor: b 
 
Katera od naštetih funkcij ni naloga Banke Slovenije? 
a) Skrb za likvidnost bank in hranilnic. 
b) Uravnavanje količine denarja v obtoku. 
c) Kontrola bank in hranilnic. 
d) Zbiranje hranilnih in denarnih vlog posameznikov. 
odgovor: d 
 



III. LETNIK  
 
Kateri izmed ukrepov zavarovalne politike ni pravilen? 
a) Preprečevanje in zmanjševanje nevarnosti je tudi urejanje delovnih mest. 
b) Porazdelitev in izravnava rizika izvajanje tveganega poslovnega načrta s strani večjega števila 
podjetnikov. 
c) Prevalitev tveganja so krajši garancijski roki. 
d) Skrb za financiranje odškodnin je obvezen zdravstveni pregled. 
odgovor: d 
 
V kateri ukrep zavarovalne politike sodi varčevanje v gospodinjstvih? 
a) Preprečevanje in zmanjševanje nevarnosti. 
b) Porazdelitev in izravnava rizika. 
c) Prevalitev tveganja. 
d) Skrb za financiranje odškodnin. 
odgovor: d 
 
Katera trditev ni pravilna? 
a) Nevarnostna skupina je pogoj za nastanek določene oblike zavarovanja. 
b) Če obsega škode ni možno oceniti, potem določena nova oblika zavarovanja ne more nastati. 
c) Zavarovalnica lažje prenese tveganje kot posameznik, ker tveganje izravnava. 
d) Določena oblika zavarovanja bo nastala ne glede na to ali je možno oceniti pogostost nastanka škode. 
odgovor:d 
 
Med premoženjsko zavarovanje ne sodi: 
a) Zavarovanje pravic oziroma posojil. 
b) Zavarovanje stvari. 
c) Zdravstveno zavarovanje. 
d) Zavarovanje pred naraščanjem stroškov. 
odgovor: c 
 
Med osebno zavarovanje sodi: 
a) Zavarovanje pravic oziroma posojil. 
b) Zavarovanje stvari. 
c) Zdravstveno zavarovanje. 
d) Zavarovanje pred naraščanjem stroškov. 
odgovor: c 
 
Kadar je nevarnost povezana s premoženjem gre za: 
a) Premoženjsko zavarovanje. 
b) Zdravstveno zavarovanje. 
c) Nezgodno zavarovanje. 
d) Življenjsko zavarovanje. 
odgovor: a 
 
Značilnost socialnega zavarovanja ni: 
a) Prispevek ni odvisen od tveganja, ampak od višine plače. 
b) Je po zakonu obvezno. 
c) Prispevek je prostovoljen, razen avtomobilskega zavarovanja, ki je obvezno. 
d) Prispevke plačujeta delodajalec in delojemalec. 
Odgovor: a 
 
Zavarovalnica je: 
a) Udeleženka pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki prejme zavarovalno storitev in ni nujno sklenitelj 
zavarovanja. 
b) Udeleženka pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki prevzame tveganje, prejme premijo in nudi storitve 
ob nastanku zavarovalnega primera. 



c) Udeleženka pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki se ji izplača zavarovalna vsota. 
d) Udeleženka pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki sklene zavarovalno pogodbo in plača premijo. 
odgovor: b 
 
Sklenitelj zavarovanja je: 
a) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki prejme zavarovalno storitev in ni nujno sklenitelj 
zavarovanja. 
b) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki prevzame tveganje, prejme premijo in nudi storitve 
ob nastanku zavarovalnega primera. 
c) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki se ji izplača zavarovalna vsota. 
d) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki sklene zavarovalno pogodbo in plača premijo. 
odgovor: d 
 
Upravičenec je: 
a) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki prejme zavarovalno storitev in ni nujno sklenitelj 
zavarovanja. 
b) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki prevzame tveganje, prejme premijo in nudi storitve 
ob nastanku zavarovalnega primera. 
c) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki se ji izplača zavarovalna vsota. 
d) Udeleženec pri sklepanju zavarovalne pogodbe, ki sklene zavarovalno pogodbo in plača premijo in ne 
prejme zavarovalne vsote. 
odgovor: c 
 
Obkrožite nepravilno trditev: 
a) Obveznosti zavarovanca so plačilo premije, prijavljanje spremembe, ki se tičejo zavarovanja, 
izpolnjevanje obveznosti glede reševanja, da bo škoda čim manjša. 
b) Zavarovalnica mora izpolniti svoje obveznosti v vsakem primeru. 
c) Zavarovalnica ni dolžna izpolniti svoje pogodbene obveznosti, če je zavarovanec škodo povzročil 
namenoma. 
d) Zavarovalnica ni dolžna izpolniti svoje pogodbene obveznosti, če je zavarovanec škodo povzročil pod 
vplivom alkohola. 
Odgovor: b 
 
Radijske frekvence sodijo med: 
a) Vodna plovila. 
b) Brezžične vode. 
c) Cevovode. 
d) Kopenska vozila. 
odgovor: b 
 
Katera trditev ne velja za poštno podjetje? 
a) Pošta je javno podjetje. 
b) Pošta je dolžna opravljati poštni promet, vendar lahko opravlja tudi druge dejavnosti kot je plačilni 
promet. 
c) Poštni uslužbenci niso zavezani k tajnosti podatkov. 
d) Pošta ima konkurenco. 
Odgovor: c 
 
Kosovna železniška pošiljka je: 
a) Zaboj. 
b) Odprt vagon. 
c) Zaprt vagon. 
d) Specialen vagon. 
odgovor: a 
 
Zbirna pošiljka nastane: 
a) Z združitvijo kosovnih pošiljk od najmanj treh pošiljateljev za najmanj štiri prejemnike. 



b) Z združitvijo kosovnih pošiljk od najmanj treh pošiljateljev za najmanj tri prejemnike. 
c) Z združitvijo kosovnih pošiljk od najmanj treh prejemnikov za najmanj tri pošiljatelje. 
d) Z združitvijo kosovnih pošiljk od najmanj dveh pošiljateljev za najmanj dva prejemnika. 
odgovor: b 
 
Katera trditev ni pravilna? 
a) Železnica ima pravico zaračunati ležarino, če prejemnik ne prevzame blaga v dogovorjenem roku. 
b) Tovorni list je listina, ki jo je potrebno vedno priložiti k prevozni pogodbi, drugače ta ni sklenjena. 
c) Prednost železnice je, da omogoča prevoz od vrat do vrat. 
d) Slabost cestnega tovornega prometa so prometne nesreče. 
odgovor:c 
 
Prevoznina na enoto v pošiljki, ki jo zaračuna železnica bo nižja, če: 
a) Je kosovna pošiljka. 
b) Je ekspresni prevoz. 
c) Gre za nevarne snovi. 
d) Je daljša relacija. 
odgovor:d 
 
Špediterji so: 
a) Le pravne osebe, ki zbirajo in dostavljajo pošiljke. 
b) Pravne in fizične osebe, ki zbirajo in dostavljajo pošiljke in lahko opravljajo tudi druge storitve. 
c) Le fizične osebe, ki zbirajo in dostavljajo pošiljke in lahko opravljajo tudi druge storitve. 
d) Pravne in fizične osebe, ki zbirajo in dostavljajo pošiljke in ne smejo opravljati drugih storitev. 
odgovor:b 
 
Razpoložljiva denarna sredstva posameznika so: 
a) Ekonomski dejavnik turističnega povpraševanje. 
b) Demografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
c) Geografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
d) Politični dejavnik turističnega povpraševanja. 
odgovor: a 
 
Raven cen je: 
a) Ekonomski dejavnik turističnega povpraševanje. 
b) Demografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
c) Geografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
d) Politični dejavnik turističnega povpraševanja. 
odgovor: a 
 
Starost posameznika je: 
a) Ekonomski dejavnik turističnega povpraševanje. 
b) Demografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
c) Geografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
d) Politični dejavnik turističnega povpraševanja. 
odgovor: b 
 
Izobrazba posameznika so: 
a) Ekonomski dejavnik turističnega povpraševanje. 
b) Demografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
c) Geografski dejavnik turističnega povpraševanja. 
d) Politični dejavnik turističnega povpraševanja. 
odgovor: b 
 
Za industrijsko podjetje ni značilno: 
a) Visoke naložbe v stalna in gibljiva sredstva. 
b) Visoka stopnja avtomatizacije. 



c) Nizke naložbe v stalna in gibljiva sredstva. 
d) Velika tehnična delitev. 
odgovor: c 
 
Če rečemo, da gre za posamično proizvodnje, potem je to delitev proizvodnje z vidika: 
a) Prevladujoče surovine. 
b) Tipa proizvodnje. 
c) Organizacije izdelave. 
d) Velikosti podjetja. 
odgovor: b 
 
Obkrožite pravilno trditev: 
a) Lokacija podjetja ni pomembna, še posebej kadar gre za industrijsko podjetje. 
b) V industrijskem podjetju velja za vse zaposlene izredna pestrost dela. 
c) V industrijskem podjetju prevladujejo stalna sredstva (stroji). 
d) Ker gibljiva sredstva (npr. material) predstavljajo le manjši delež sredstev ni potrebna kontrola njihove 
kakovosti. 
Odgovor: c 
 
Značilnost obrtnega podjetja ni: 
a) Proizvodnja za posamične kupce. 
b) Velika delitev dela. 
c) Prisotnost družinskih članov. 
d) Podjetnik je običajno strokovnjak za delovno področje. 
odgovor: b 
 
Aditivni ekološki način se nanaša na: 
a) Predelavo odpadkov.  
b) Zmanjševanje odpadkov. 
c) Reciklažo odpadkov. 
d) Odstranjevanje odpadkov. 
odgovor: d 
 
Uvozne carine so vrsta carin z vidika: 
a) Smeri gibanja. 
b) Namena carin. 
c) Količine. 
d) Vrednosti. 
odgovor: a 
 
Know-how je: 
a) Izravnavanje naravnih presežkov, ker lahko nekatere surovine pridobivamo le v določenih državah. 
b) Izravnavanje tehničnega znanja na področju posameznih tehnologij. 
c) Uravnoteženje plačilne bilance. 
d) Optimalni obseg proizvodnje. 
odgovor: b  

 
IV. LETNIK 
 
Katera trditev je pravilna? 
a) Podjetje lahko ustanovimo, pridobimo, preoblikujemo, ne moremo pa ga podedovati. 
b) Motiv za ustanovitev je pogosto gospodarski – kot dobra naložba kapitala. 
c) Motiv za ustanovitev podjetja ni pridobivanje delovnih mest. 
d) Odločitev o lokaciji ni bistvenega pomena pri ustanavljanju, kakor tudi ne predvidena velikost. 
Odgovor: b 
 



Denarni vložki lastnikov so: 
a) Lastni kapital in so del zunanjega financiranja. 
b) Lastni kapital in so del notranjega financiranja. 
c) Tuji kapital in so del zunanjega financiranja. 
d) Tuji kapital in so del notranjega financiranja. 
odgovor: a 
 
Dobiček je: 
a) Lastni kapital in je del zunanjega financiranja. 
b) Lastni kapital in je del notranjega financiranja. 
c) Tuji kapital in je del zunanjega financiranja. 
d) Tuji kapital in je del notranjega financiranja. 
odgovor: b 
 
Za hierarhično organizacijo je značilna: 
a) Natančna pot navodil in velika hitrost pri dajanju navodil. 
b) Natančna pot navodil in majhna hitrost pri dajanju navodil. 
c) Nenatančna pot navodil in velika hitrost pri dajanju navodil. 
d) Nenatančna pot navodil in majhna hitrost pri dajanju navodil. 
odgovor: b 
 
Podjetje je v finančnih težavah, če: 
a) Je plačilno sposobno, če ni prezadolženo. 
b) Ni plačilno sposobno, če ni prezadolženo. 
c) Je plačilno sposobno, če je prezadolženo. 
d) Ni plačilno sposobno, če je prezadolženo. 
odgovor: d 
 
Stečaj je: 
a) Pravno urejen postopek prenehanja podjetja, ki ga lahko predlaga lastnik ali upnik. 
b) Pravno urejen postopek prenehanja podjetja, ki ga lahko predlaga le upnik. 
c) Pravno urejen postopek prenehanja podjetja, ki ga lahko predlaga le lastnik.  
d) Pridobivanje novega kapitala z namenom reorganizirati podjetje. 
odgovor: a 
 
Strateško planiranje je: 
a) Kratkoročno planiranje. 
b) Srednjeročno planiranje. 
c) Podrobno planiranje. 
d) Dolgoročno planiranje. 
odgovor: d 
 
Analiza okolja je: 
a) Ugotavljanje pomembnih poslovnih področij glede na tržno privlačnost in konkurenčno prednost ter 
glede na tržno rast oziroma delež. 
b) Ugotavljanje lokacijskih dejavnikov. 
c) Prodor na trg pri sedanjih izdelkih in cenah. 
d) Ugotavljanje zunanjih dejavnikov, ki bodo dolgoročno vplivali na razvoj podjetja kot so tehnologija, 
konkurenca in politika. 
odgovor: d 
 
Čim višja rentabilnost in zniževanje stroškov je: 
a) Tržni cilj podjetja. 
b) Socialni cilj podjetja. 
c) Finančni cilj podjetja. 
d) Cilj uspešnosti podjetja. 
odgovor: d 



 
Usposabljanje delavcev je: 
a) Tržni cilj podjetja. 
b) Socialni cilj podjetja. 
c) Finančni cilj podjetja. 
d) Cilj uspešnosti podjetja. 
odgovor: b 
 
Plače in material so: 
a) Tekoča vplačila v podjetju. 
b) Tekoča izplačila v podjetju. 
c) Izplačila za investicije. 
d) Izredna vplačila. 
odgovor: b 
 
Gotovina in terjatve so: 
a) Tekoča vplačila v podjetju. 
b) Tekoča izplačila v podjetju. 
c) Izplačila za investicije. 
d) Izredna vplačila. 
odgovor: a 
 
Struktura organizacije ne vključuje: 
a) Delovnih mest. 
b) Oddelkov. 
c) Delovnih knjižic. 
d) Delovnih nalog. 
odgovor: c 
 
Neformalna organizacija je: 
a) Možna vedno in povsod oziroma v vsaki organizaciji. 
b) Možna samo v velikih podjetij, ki imajo več kot 200 zaposlenih. 
c) Možna le tam, kjer so vsi zaposleni med sabo prijatelji. 
d) Možna vedno, kadar se vodja organizacije s tem strinja. 
odgovor: a 
 
Kadar najdemo ustrezen kader z napredovanjem delavcev rečemo, da smo: 
a) Iskali kader na zunanjem trgu dela. 
b) Iskali kader na notranjem trgu dela. 
c) Iskali kader na Zavodu za zaposlovanje. 
d) Iskali kader preko oglasov v časopisu. 
odgovor: b 
 
Povečanje števila zaposlenih ni možno: 
a) Z dodatnim zaposlovanjem. 
b) Z dodatnimi izmenami in nadurami. 
c) Z odpuščanjem.  
d) Z izposojo delavcev. 
odgovor: c 
 
Življenjepis je pomemben del pri izbiri kandidata za delovno mesto, ker: 
a) Omogoči testiranje splošnega znanja. 
b) Lahko ugotovimo posebna znanja kandidata. 
c) Nam omogoči izbrati kandidate, ki jih bomo povabili na razgovor. 
d) Nam razkrije psihološke značilnosti kandidata. 
odgovor: c 
 



Motivator po Herzbergu je: 
a) Plača. 
b) Napredovanje. 
c) Varnost delovnega mesta. 
d) Poslovna politika podjetja. 
odgovor: b 
 
Motivator po Herzbergu je: 
a) Plača. 
b) Priznanje. 
c) Varnost delovnega mesta. 
d) Poslovna politika podjetja. 
odgovor: b 
 
Higienik po Herzbergu ni: 
a) Plača. 
b) Napredovanje. 
c) Varnost delovnega mesta. 
d) Poslovna politika podjetja. 
odgovor: b 
 
  

  

  

 


