
Presojevalni obrazec za merljivi cilj 2a: Poznavanje temeljnih pojmov in teorij Predmet: POLITIKA PODJETJA IN STRATEŠKI 
MANAGEMENT 

Datum presojanja:  ________________ 

Priimek in ime študenta: ____________________________ Vpisna številka študenta: ___________________ Prijava na izpit pri učitelju: ______________________ BVS 

 

V enega od kvadratkov v zadnjih treh stolpcih v vsaki vrstici tabele vpišite X glede na vašo odločitev, ali študent ne dosega, dosega ali presega pričakovane rezultate, pri 

čemer 1 pomeni zelo slab, podpovprečen, rezultat glede doseganja cilja, 3 pa izjemno nadpovprečen rezultat glede doseganja cilja. 

 

Komponenta presojevalnega obrazca Ne dosega pričakovanih rezultatov Dosega pričakovane rezultate Presega pričakovane rezultate 

Management  – študent izkazuje poznavanje in razumevanje naslednjih temeljnih pojmov: 

Cilj2a_1 
Vizija in politika podjetja 

 
Študentovo znanje je pomanjkljivo, ne 
pozna temeljnih pojmov in teorij. 

 
Študent izkazuje poznavanje pojmov in 
teorij, z manjšim številom napak. 

 
Študent izkazuje nadpovprečno 
poznavanje pojmov in teorij ter njihovo 
povezanost, brez pomanjkljivosti. 

  1   2  3 

Cilj2a_2 
Strategije in strateški management 

 
Študentovo znanje je pomanjkljivo, ne 
pozna temeljnih pojmov in teorij. 

 
Študent izkazuje poznavanje pojmov in 
teorij, z manjšim številom napak. 

 
Študent izkazuje nadpovprečno 
poznavanje pojmov in teorij ter njihovo 
povezanost, brez pomanjkljivosti. 

  1  2  3 

Cilj2a_3 
Vizija, politika podjetja in strateški management 
pri reševanju razvojnih problemov podjetja 

 
Študentovo znanje je pomanjkljivo, pri 
reševanju razvojnih problemov 
podjetja ne izkazuje znanja o viziji, 
politiki podjetja in strateškem 
managementu. Razvojna rešitev ni 
vsebinsko povezana s problemom. 

 
Študent izkazuje poznavanje vizije, 
politike podjetja in strateškega 
managementa pri reševanju razvojnih 
problemov podjetja, z manjšim 
številom napak. Razvojna rešitev je 
jasno izražena. 

 
Študent izkazuje nadpovprečno 
poznavanje vizije, politike podjetja in 
strateškega managementa pri reševanju 
razvojnih problemov podjetja. Razvojna 
rešitev je jasno izražena in logična, brez 
odvečnih podrobnosti in povsem brez 
pomanjkljivosti. 

  1  2  3 

 



Presojevalni obrazec za merljivi cilj 4c: Prepoznavanje družbenih problemov in 
etičnost 

Predmet: POLITIKA PODJETJA IN STRATEŠKI  
MANAGEMENT 

Datum presojanja:  ________________ 

Priimek in ime študenta: ____________________________ Vpisna številka študenta: ___________________ Prijava na izpit pri učitelju: ______________________ BVS 

 

V enega od kvadratkov v zadnjih treh stolpcih v vsaki vrstici tabele vpišite X glede na vašo odločitev, ali študent ne dosega, dosega ali presega pričakovane rezultate, pri 

čemer 1 pomeni zelo slab, podpovprečen, rezultat glede doseganja cilja, 3 pa izjemno nadpovprečen rezultat glede doseganja cilja. 

 

Komponenta presojevalnega obrazca Ne dosega pričakovanih rezultatov Dosega pričakovane rezultate Presega pričakovane rezultate 

Etični vidiki pri reševanju problemov in odločanju: 

Cilj4c_1 
Poznavanje osnovnih pojmov in teorij s 
področja kulture, etike in verodostojnosti 
podjetja za trajnostni razvoj in družbeno 
odgovornost podjetja 

 
Študentovo znanje je pomanjkljivo, ne 
pozna temeljnih pojmov in teorij. 

 
Študent izkazuje poznavanje pojmov in 
teorij, z manjšim številom napak. 

 
Študent izkazuje nadpovprečno 
poznavanje pojmov in teorij ter njihovo 
povezanost, brez pomanjkljivosti. 

  1   2  3 

 


