
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Marketing 
Marketing 

 
 
Študijski program in stopnja 
Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic year 

Semester 
Semester 

Upravljanje in poslovanje 2 Upravljanje in poslovanje 1. 1.  
Business and Management 2 Business and Management 1st 1st 
 
Vrsta predmeta/Course type obvezni/obligatory 
 
Univerzitetna koda predmeta/University course code  
 
Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Sem. vaje 
Tutorial 

Lab. vaje 
Laboratory 
work 

Teren. vaje 
Field work 

Samost. 
delo 
Individ. 
work 

ECTS 

20  15    7 
 
Nosilec predmeta/Lecturer: izr. prof. dr. Nevenka Maher 
 
Jezik/ 
Languages:  
 

Predavanja/Lectures: 
 

slovenski/Slovenian 

Vaje/Tutorial: slovenski/Slovenian 
 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

Prerequisits: 

• pogoj za vključitev v delo je vpis v  
1. letnik študijskega programa, 

• študent mora pred izpitom pripraviti in 
predstaviti ter zagovarjati projektno 
nalogo. 

 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 

• uvod (marketinško analiziranje, 
načrtovanje, izvajanje, upravljanje, 
nadzor, temelji tržno usmerjenega 
strateškega načrtovanja, načrtovanje 
novih dejavnosti, načrtovanje novih 
funkcionalnih strategij, pomen 
načrtovanja novih izdelkov, BCG 
matrika, tržna segmentacija, SWOT in 
PEST marketinška analiza), 

• izbor ciljnih trgov, pozicioniranje, 
strategije pozicioniranja, vsebina, pomen 
in razvijanje  marketinškega spleta za 
izdelke in storitve, 

• organizacija in vsebina marketinga, 
razvoj marketinške funkcije v 
organizaciji in podjetju, strateška vloga 
in pomen marketinga za uspešno 
dolgoročno rast in razvoj podjetij, 

 



• marketing med organizacijami, 
dejavnostne značilnosti, vedenjske 
značilnosti, marketinške strategije za 
različna podjetja glede na njihovo 
dejavnost,  

• marketinško upravljanje izdelkov in 
storitev, 

• neposredni marketing, 
• vloga in pomen nabavnega marketinga za 

uspešno poslovanje podjetij, 
• marketinško komuniciranje in strategije 

marketinškega komuniciranja, 
• sodobni pristopi in oblike e-marketinga, 
• marketinška filozofija, marketinški način 

razmišljanja in marketinški način 
poslovanja kot faktor uspešnega 
dolgoročnega in konkurenčnega 
poslovanja podjetij. 

 
 
Temeljna literatura in viri/Readings: 
Kotler, P. (2004). Management trženja. Ljubljana, Zagreb: Gospodarski vestnik, Mate.  
2. Potočnik, V. (2002). Temelji trženja. Ljubljana: GV Založba  
3. McDonald, M. (2007). Marketing plans. How to prepare them, how to use them. 6th ed. Oxford: 
Elsevier.  
4. Mercer, D.  (1999). Trženje za managerje.  Ljubljana: Gospodarski vestnik. 
5. Blythe, J. (1998). Essentials of Marketing. London: Pitman Publishing. 
6.Lilien L.G.,Rangaswamy A., De Bruyn A. (2007): Principles of Marketing Engineering. Trafford 
Publishing 
7. Chaffey, D. et al.  (2000). Internet Marketing, Financial Management.  Harlow: Prentice Hall. 
8. Radonjič, D., Iršič, M. (2006). Raziskovanje marketinga. Ljubljana: GV Založba 
9. Proctor, T. (2000). Strategic Marketing. London & New York: Routledge. 
10. izbrani strokovni članki, publikacije in internetni viri s tematiko marketinga in mednarodnega 
marketinga 
 
 
Cilju in kompetence: Objectives and competences: 
Učna enota prispeva predvsem k razvoju 

naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc: 
• poznavanje in razumevanje procesov v  

poslovnem (marko in mikro) okolju 
organizacije in sposobnost za njihovo 
analizo, sintezo in predvidevanje rešitev 
ter njihovih posledic s poudarkom na 
tržni ekonomiji in pomenu poslovanja v 
visoko konkurenčnem poslovnem okolju, 

• razumevanje pomena in vloge 
marketinga in marketinškega načina 
poslovanja  v sodobnem, globalnem, 
visoko konkurenčnem poslovanju 
podjetij,  

• sposobnost kreativne uporabe 
marketinškega znanja v poslovnem 
okolju, 

 



• sposobnost za kvalitetno analiziranje 
poslovnega marko-in mikro okolja 
organizacije, 

• sposobnost za načrtovanje, upravljanje, 
izvajanje ter nadzor izvajanja 
marketinških načrtov, 

• usposobljenost za strateško vodenje, 
upravljanje in razvoj najzahtevnejših 
delovnih procesov in  razumevanje 
pomena in vloge marketinga za uspešno 
poslovanje podjetij, 

• razumevanje marketinškega upravljanja 
podjetja na domačih in mednarodnih 
trgih, 

• zmožnost razvijati strategije in programe 
marketinga za domače in tuje trge, 

• zmožnost uporabe analitičnih orodij za 
raziskovanje v marketingu, 

• sposobnost načrtovanja aktivnosti 
marketinga v poslovnem okolju in 
zmožnost razviti primerne mehanizme 
nadzora in organizacije marketinga,   

• sposobnost uporabe vsebin in znanja 
mednarodnega marketinga v 
internacionalnem tržnem okolju, 

• sposobnost učinkovitega marketinškega 
poslovanja v okolju različnih kultur. 

 
Predvideni študijski rezultati:  Intended learning outcomes: 
Znanje in razumevanje: 

Študent/študentka: 
• nadgradi temeljna znanja iz področja 

marketinga, 
• zna opredeliti temeljno tržno usmerjeno 

strateško načrtovanje, ter funkcionalne 
tržne strategije, pripraviti strategije 
marketinškega pozicioniranja izdelkov in 
storitev,  

• zna analizirati, načrtovati, implementirati 
in nadzorovati marketinške strategije 
izdelka in podjetja,  

• se seznani z medorganizacijskim, 
izdelčnim, storitvenim marketingom in 
sodobnimi načini e-marketinga, 

• razume pomen, vsebino in izvedbo 
marketinškega načina razmišljanja, 
delovanja in poslovanja za dolgoročno 
uspešeno poslovanje podjetij in 
organizacij, 

• razume strateško vlogo in pomen 
marketinga in marketinškega načina 
razmišljanja in poslovanja za dolgoročno 
uspešno poslovanje podjetij.     

 

Knowledge in understanding: 



 
Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 

• predavanja z aktivno udeležbo študentov 
(razlaga, diskusija, vprašanja, primeri, 
reševanje problemov), 

• projektna naloga v vsebinski povezavi s 
prakso (refleksija izkušenj, projektno 
delo, timsko delo, metode kritičnega 
mišljenja, diskusija, sporočanje povratne 
informacije), 

• individualne in skupinske konzultacije 
(diskusija, dodatna razlaga, obravnava 
specifičnih vprašanj), 

• oblikovanje portfolia in samostojen študij 
(motiviranje, usmerjanje, 
samoopazovanje, samouravnavanje, 
refleksija, samoocenjevanje). 

 

 

 
 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 
Weight (v %) 

 
Assessment: 

Način (pisni izpit, ustno spraševanje, 
naloge, projekt): 

• pisni (ustni) izpit, 
• priprava, predstavitev in zagovor 

projektne naloge 
 

 
 

70 % 
30 % 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
 


