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KATALOG ZNANJA 

 

1. IME PREDMETA 

EKONOMIKA PODJETJA 

 

2. SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni cilji predmeta so, da študent: 

• razume ekonomske pojme in procese, tržne zakonitosti in njihov vpliv na dogajanja v 
sodobni družbi, 

• zna sprejemati pravilne ekonomske in poslovne odločitve pod pogoji tržnega 
gospodarstva, 

• osvoji pravilen odnos do obvladovanja stroškov kot temelja poslovne uspešnosti, 
• razvije samozavest za enakopravno sodelovanje s strokovnimi institucijami, 
• prenaša znanje na sodelavce ter jih seznanja z odgovornostjo do stroškov. 

 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE  
 
V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence: 

• pozna značilnosti premoženja v podjetju in lastniško strukturo, 
• spremlja in razume računovodske izkaze in druga poslovna poročila, 
• spremlja stroške po stroškovnih mestih in po stroškovnih nosilcih ter jih nadzoruje in 

obvladuje, 
• na podlagi stroškov utemelji upravičenost povečevanja obsega proizvodnje, 
• določi strukturo in izbere postopek izračuna lastne cene izdelka in na podlagi ponudbe 

in povpraševanja oblikuje prodajne cene, 
• pozna obnašanje potrošnikov in ponudnikov v tržnem sistemu, 
• pozna vpliv različnih ekonomskih dejavnikov na poslovanje podjetja in analizira 

uspešnost poslovanja različnih podjetij, 
• pozna načine poslovanja podjetij z banko in uporablja instrumente plačilnega prometa. 
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4. OPERATIVNI CILJI  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent: Študent: 

1. Trg in konkurenca 
• pozna značilnosti trga v sodobnem 

tržnem gospodarstvu, 
• pozna obnašanje potrošnikov in 

ponudnikov v tržnem sistemu, 
• odkriva ekonomske zakonitosti, ki 

delujejo v pogojih popolne in nepopolne 
konkurence, 

• pozna pogoje vzpostavitve tržnega 
ravnotežja, 

• pozna vpliv ponudbe in povpraševanja 
ter  prodajnih pogojev na oblikovanje 
prodajnih cen. 

• opiše gospodarska dogajanja in 
ekonomske zakonitosti na trgu, ter 
njihov vpliv na poslovanje podjetja, 

• pojasni pojem konkurence in njen vpliv 
na način in učinkovitost delovanja trga, 

• utemelji različne oblike konkurence, 
• našteje dejavnike, ki oblikujejo 

konkurenco na trgu in opredeli njihovo 
vsebino, 

• pojasni, kdaj obstaja na trgu popolna in 
kdaj nepopolna konkurenca, 

• našteje najbolj pogoste pojavne oblike 
nepopolne konkurence na trgu in 
opredeli njihovo vsebino, 

• opiše dejavnike, ki vplivajo na ponudbo 
in povpraševanje ter na oblikovanje cen, 

• grafično prikaže krivuljo povpraševanja 
(ponudbe) in spremembe le te, 

• opiše proces oblikovanja tržnega 
ravnotežja, 

• utemelji vpliv države na povečanje 
ponudbe in s tem na oblikovanje nove 
ravnotežne cene, 

• opredeli prodajne pogoje in utemeljiti 
njihov vpliv na prodajno ceno. 

2. Premoženje podjetja 
• pozna pojem premoženja v podjetju, 
• pozna oblike sredstev in njihovih virov, 
• razume osnovne značilnosti stalnih in 

gibljivih sredstev, 
• pozna vpliv inflacije na vrednost 

premoženja, 
• pozna pojem prevrednotovanje, 
• pozna metode obračunavanja 

amortizacije, 
• pozna tok preoblikovanje gibljivih 

sredstev, 
• pozna vire premoženja podjetja, 

• opredeli pomen sredstev v podjetju, 
• razdeli sredstva podjetja na stalna in 

gibljiva ter razloži njihov vpliv na 
poslovanje, 

• izračuna nabavno vrednost osnovnih 
sredstev, 

• izračuna neodpisano vrednost osnovnih 
sredstev z uporabo različnih metod, 

• razlikuje med kapitalom podjetja in 
obveznostmi do drugih virov, 

• razume strukturo in pomen bilance 
stanja, 
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• spremlja slovenske računovodske 
standarde, 

• pozna zgradbo bilance stanja. 

• na spletu poišče bilanco stanja 
določenega podjetja in jo pojasni, 

• izdela preprosto bilanco stanja, 
• izračuna vrednost podjetja na določen 

dan. 
3. Stroški 

• pozna pomen stroškov v podjetju, 
• razlikuje med izvirnimi in prenesenimi 

stroški, 
• pozna metode vrednotenja zalog, 
• pozna vsebino stroškov dela, 
• zna preko spleta poiskati podatke o 

povprečnih plačah in stroških dela v 
Sloveniji in svetu, 

• pozna načine zajemanja in evidentiranja 
stroškov, 

• pozna značilnosti stalnih in 
spremenljivih stroškov, 

• pozna vpliv dodatnih in mejnih stroškov 
na obseg poslovanja. 

 

• opredeli pojem stroškov, 
• razlikuje med stroški, potroški, odhodki, 

izdatki in prejemki, 
• izdela nalogo prenosa izvirnih stroškov 

na prenesene, 
• izračuna nabavno vrednost materiala, 
• praktično uporabi različne metode 

vrednotenja zalog, 
• izračuna plačo delavca in strošek 

delodajalca, 
• spremlja stroške po stroškovnih mestih 

in po stroškovnih nosilcih, 
• razporedi posredne stroške na 

stroškovna mesta in stroškovne nosilce, 
• na osnovi primera grafično prikaže 

posamezne vrste stroškov, 
• razloži vpliv stalnih in spremenljivih 

stroškov na skupne stroške, 
• izračuna prag ekonomičnosti, 
• s pomočjo mejnih stroškov utemelji 

upravičenost povečevanja obsega 
proizvodnje, 

• spremlja in obvladuje stroške pri 
manjših projektih. 

4. Kalkulacije in oblikovanje cen 
• opredeli pomen in vrsto kalkulacij, 
• pozna zgradbo lastne cene, 
• pozna delitvene kalkulacije in 

kalkulacije z dodatki, 
• pozna vpliv različnega obsega 

proizvodnje na lastno ceno, 
• pozna Zakon o DDV. 
 

• določiti strukturo in izbere postopek 
izračuna lastne cene izdelka, 

• izdela enostavno delitveno kalkulacijo, 
• izdela kalkulacijo vezanih proizvodov, 
• izračuna lastno ceno s pomočjo pogojnih 

enot, 
• izdela kalkulacije z enim, ali več 

dodatki, 
• izdela kalkulacijo po spremenljivih 

stroških, 
• utemelji prodajno ceno izdelka glede na 

različni obseg proizvodnje, 
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• pozna različne stopnje DDV in jih zna 
pravilno uporabiti, 

• izračuna prodajno ceno izdelka, 
• pojasni ključne dejavnike, ki vplivajo na 

oblikovanje cen, 
• določi kriterije za oblikovanje cenovne 

politike. 
5. Kazalniki uspešnosti poslovanja 

• pozna temeljne računovodske izkaze, 
• pozna možnosti razporejanja dobička, 
• pozna osnovne ekonomske kazalnike 

uspešnosti poslovanja, 
• prepozna donosnost vloženega 

premoženja. 
 

• bere in razume računovodske izkaze in 
druga poslovna poročila, 

• na spletu poišče temeljne računovodske 
izkaze določenega podjetja in jih 
pojasni, 

• razume strukturo in pomen bilance 
stanja, 

• pozna merila za poslovno uspešnost 
podjetja, 

• analizira uspešnost poslovanja različnih 
podjetij na podlagi temeljnih 
računovodskih izkazov, 

• izračuna produktivnost dela, 
gospodarnost in donosnost, 

• ugotovi vpliv plačilne sposobnosti na 
poslovanje podjetja, 

• izračuna koeficient obračanja zalog, 
• utemelji pomen obračanja obveznosti in 

obračanja terjatev na likvidnost podjetja, 
• izračuna kazalnik odpisanosti osnovnih 

sredstev. 
6. Plačilni promet 

• pozna obseg in značilnosti plačilnega 
prometa, 

• pozna plačilne sisteme, 
• pozna plačilne instrumente, 
• razume potek elektronskega plačilnega 

prometa. 
 

• loči vrste plačilnega prometa in pozna 
njegove instrumente delovanja, 

• pozna razliko med potekom plačil malih 
in velikih vrednosti, 

• pravilno uporablja in izpolnjuje plačilne 
instrumente, 

• utemelji načine poslovanja podjetij z 
banko. 
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Število kreditnih točk po ECTS: 5 
 
Vsebina študentovega dodatnega dela: 
 

- Število kontaktnih ur: 72 (36 predavanj, 36 laboratorijskih vaj), 
- Število ur samostojnega dela študenta: 78 ur (študij domače in tuje literature, 

elektronskih virov in priprava na izpit – 48 ur; študij primerov - 36 ur). 
- Obveznosti študenta: Opravljen pisni izpit, prisotnost pri laboratorijskih vajah, rešene 

praktične računske naloge iz ekonomike. 
 
Potrebna oprema:  
 

- Predavalnica z ustrezno AV in IKT opremo. 
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