
VPRAŠANJA GOSPODARSTVO  - POM 2017 

1. Gospodarska družba: 
a) Kaj je gospodarska družba in kaj firma?  
b) Kako poteka ustanovitev gospodarske družbe?  
c) Katere vrste gospodarskih družb poznamo? 
2. Pojasnite razliko med osebnimi in kapitalskimi družbami! 
3. Zakaj je samostojni podjetnik najbolj razširjena pravnoorganizacijska oblika 

gospodarskih subjektov?  
4. Jože Podjetni ustanavlja svoje podjetje. Ukvarjal se bo s proizvodnjo kovinskih 

izdelkov. Ali ga bo ustanovil kot kapitalsko ali kot osebno družbo? Utemeljite svojo 
trditev! 

5. Prijatelj bi rad ustanovil delniško družbo, saj je prepričan, da bo z izdajo delnic 
lahko prišel do novega kapitala. Tebi se zdi bolj smotrna ustanovitev d.o.o. Z 
primerjavo obeh družb pojasni prijatelju, zakaj je bolj smotrna ustanovitev d.o.o.! 

6. Primerjajte družbo z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.)in družbo z omejeno 
odgovornostjo (d.o.o.)! 

7. Delniška družba: 
a) Katero podjetje je delniška družba? 
b) Navedite vsaj tri prednosti, ki jih ima d.d. pred individualnim podjetjem! 
c) Podjetje Velikan d.d. želi povečati svoje proizvodne zmogljivosti. Del sredstev za 

naložbo mora poiskati na finančnem trgu. Odloča se med najemom bančnega 
kredita, izdajo delnic in izdajo obveznic. Za vsakega od možnih načinov 
financiranja nove naložbe navedite vsaj eno prednost in eno slabost za podjetje 
Velikan! 

8. Razložite ustanovitev podjetja od poslovne ideje do poslovanja podjetja! 
9. Na katere organizacijske enote lahko razdelimo podjetje? Opišite jih! 
10. Analizirajte konkurenco na naslednjih trgih: 
a) trg krompirja 
b) trg kozmetičnih izdelkov 
c) trg nafte 
d) trg komunale 
11. Na katerem trgu srečujemo popolno konkurenco? Opišite jo! Kako se kaže v 

sodobni globalni konkurenci? 
12. Monopolistična konkurenca: 
a)  Na katerih trgih srečujemo monopolistično konkurenco?  
b) Analizirajte značilnosti te oblike konkurence! 
13. Oligopol: 
a) V katerih panogah v Sloveniji srečujemo oligopol? 
b) Kakšne so značilnosti oligopola? 
c) Kaj so kartelni dogovori? 
d) Za koga je censka vojna med oligopolnimi podjetji koristna? Pojasnite! 
14. Zakaj je monopol nezaželen? Na katerih trgih v Sloveniji srečujemo monopol? 
15. Monopol: 
a) Kaj so značilnosti monopola? 



b) V katerih panogah se monopol pojavlja v Sloveniji? 
c) Kako si monopolist zagotavlja ekstradobiček? 
16. Na kakšne načine država ščiti konkurenco? 
17. Primerjajte prednosti in slabosti malih in velikih podjetij! 
18. Neenakost v svetu: 
a) V čem se kaže neenakost v svetu? 
b) Kako se kaže neenakost v Sloveniji? 
c) V čem je temeljni problem razdelitve v svetu? 
19. Utemeljite, zakaj je potrebno plačevati davke! 
20. Kaj so primerjalne prednosti  ter katere primerjalne prednosti ima Slovenija pri 

vključevanju v svetovno trgovino? 
21. Gospodarska rast in trajnostni razvoj: 
a) Kaj je gospodarska rast? 
b) Kako se kaže trajnostni razvoj? 
c) Opišite gospodarski cikel ter povejte v kateri fazi cikla je Slovenija! 
22. Kaj je trajnostni razvoj in kako se kaže indeks človekovega razvoja v Sloveniji?  
23. Kako država blaginje vpliva na gospodarsko rast in zaposlenost? 
24. Kakšen pomen ima vključitev Slovenije v evropsko unijo za slovenijo? 
25. Kakšen pomen ima vključitev Slovenije v evropsko monetarno unijo za Slovenijo? 
26. Pojasnite razliko med plačilnim prometom in plačilnim sistemom! Kako je plačilni 

promet urejen v zakonu o plačilnem prometu? 
27. Kako poteka raziskava trga? Na kratko opišite njen potek! 
28. Prodajna pogodba: 
a) Kaj je prodajna pogodba? 
b) Kdaj je prodajna pogodba sklenjena? 
c) Naštejte bistvene sestavine prodajne pogodbe in vsaj tri nebistvene sestavine 

prodajne pogodbe! 
29. Prodajna pogodba: 
a) Kaj je prodajna pogodba? 
b) Kakšne oblike prodajne pogodbe poznamo? 
c) Kaj veste o dobavnih pogojih v prodajni pogodbi? 
30. Opredelite pojem in naloge nabave! Naštejte področja raziskave nabavne ga trga! 
31. Naštejte nabavna načela, jih opredelite in navedite nekaj prednosti in slabosti 

vsakega izmed njih! 
32. Opišite pojem in naloge skladišča, naštejte nekaj dejavnosti, ki se nanašajo na 

skladiščno poslovanje. Kdo sprejme dobavljeno blago in katere listine ga 
spremljajo? 

33.  Prodaja: 
a) Opredelite prodajo! 
b) Opišite naloge prodajne službe! 
c) Naštejte in opišite načine prodaje! 
34. Razložite poje samostojni trgovski zastopnik, njegove pravice in obveznosti! 
35. Komisijska prodaja: 
a) Opredelite pojem komisionar, njegove pravice in obveznosti! 
b) Kakšne so značilnosti komisijske prodaje? 



c) Kakšne so prednosti in slabosti za komitenta pri takem načinu prodaje? 
36. Pojasnite pomen in naloge trgovskih posrednikov! Primerjajte delo komisionarja in 

zastopnika! 
37. Naštejte in opišite možnosti, ki jih ima podjetje pri vodenju politike izdelkov! 
38. Naštejte faze življenjskega cikla izdelkov in opišite značilnosti posameznih faz! 
39. Kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje prodajne cene izdelka ? opišite njihov vpliv! 
40. Naštejte in na kratko opišite načela vodenja! 
41. Uspeh podjetja: 
a) Kako ugotavljamo uspeh poslovanja podjetja?  
b) Opredelite pojme: prihodek, zaračunan in plačana prodajna vrednost in odhodek?  
c) Naštejte temeljne vrste poslovnega izida! 
42. Pojasnite cene blaga v prodajni pogodbi in določila o embalaži! 
43. Opredelite razliko med potroškom in stroškom! Katere stroške poslovanja 

poznate? Kaj razumete pod pojmom lastna cena? Katere metode izračunane 
lastne cene poznate? 

44. Kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje prodajne cen! Opredelite strukturo lastne 
prodajne cene! 

45. Opišite pojem, vrste in značilnosti poslovnih sredstev (premoženje) ter navedite 
primere! 

46. Naštejte in opišite vire sredstev in na kratko opišite bilanco stanja! 

 

 

 

  


