
POSLOVNI NAČRT MOJEGA PODJETJA 
ODDAJA DOKONČNE PREDSTAVITVE 

 
 
DKE 8. r. -  POUK NA DALJAVO, 8. UČNA URA (UL8) 
 
Pozdravljeni učenci; 
gradivo za ta teden ste prejeli že v predhodnem tednu, tako da vam ne pošiljam ničesar 
novega. Pišem vam samo zato, da vas opomnim, da se rok za oddajo vaših predstavitev 
izteka. 
Še enkrat vam pošiljam navodila za pripravo predstavitev. Sledite jim, ponovno preglejte 
kriterije ocenjevanja in se obvezno držite roka oddaje. Eno ali dvodnevno zamudo pri oddaji 
bom še spregledala, kasnejše oddaje pa bodo že vplivale na vašo oceno. 
 
Sporočam vam, da bo to načeloma zadnja ocena v tem šolskem letu, zato se potrudite! Ko 
bom vaše predstavitve pregledala, vam ocene sporočim.  
Sledila bom vašemu nadaljnjemu delu in vam, na podlagi pridobljenih ocen ter vašega dela in 
prizadevnosti, dva tedna pred koncem pouka sporočila zaključne ocene.  
 
Torej; BERITE navodila, SLEDITE jim in čim prej DOKONČAJTE TER ODDAJTE svoje 
predstavitve. 
 

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN POŠILJANJE POSLOVNEGA NAČRTA 
 
1. Preglej vse štiri točke svojega poslovnega načrta: poslovna ideja, raziskava trga, načrt 
trženja in prodaja ter načrt dejavnosti in denarni viri. Vsako točko preoblikuj v krajše 
besedilo. 
2. Izdelaj svojo predstavitev, v katero boš vključil vse te štiri točke. Lahko jo izdelaš v Power 
Pointu, Wordu ali pa na plakatu v obliki miselnega vzorca (lahko zlepiš več listov A4 skupaj ali 
uporabiš risalne liste).  
Če ti nobena od navedenih oblik izdelave ne ustreza in imaš boljšo rešitev, mi lahko svojo 
predstavitev pošlješ v kakršni koli obliki. 
2. Podrobno preberi kriterije ocenjevanja in bodi pozoren na to, da jih boš vključil v 
predstavitev. Vsa navodila za zadostitev tem kriterijem imaš na učnih listih 5, 6 in 7. 
3. Na prvi strani svoje predstavitve obvezno napiši svoje ime in priimek ter razred.  
4.  Vsako točko poslovnega načrta predstavi opisno (ne kot odgovore na vprašanja!). Piši 
kratke, razumljive stavke in jih poveži v smiselno celoto. Vsebino lahko zapisuješ tudi v obliki 
točk. 
5. Svojo predstavitev pošlji najkasneje do četrtka, 14. 5. 2020 na moj e-mail 
argenti.mojca@gmail.com. 
V polju Zadeva e-maila, ki ga pošiljaš, napiši: RAZRED, IME IN PRIIMEK, POSLOVNI NAČRT 
DOKONČNO. Npr. Zadeva:  8.č, Mojca Argenti, poslovni načrt dokončno 
6. Tvojo predstavitev bom pregledala, ocenila in ti sporočila oceno. Na moj odgovor boš 
moral malo počakati, ker vas je veliko, kakor koli pa ga boš zagotovo prejel. 
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