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KAJ  JE  EKONOMIKAKAJ  JE  EKONOMIKA

““Ekonomika je preuEkonomika je preuččevanje ravnanja ljudi v evanje ravnanja ljudi v 
vsakdanjem vsakdanjem žživljenju.ivljenju.””

 
(Alfred Marshall)(Alfred Marshall)

““Glavni cilj politiGlavni cilj političčne ekonomije v vsaki dene ekonomije v vsaki dežželi je eli je 
povepoveččati bogastvo in moati bogastvo in močč

 
te dete dežžele.ele.””

 
(Adam Smith)(Adam Smith)..



DEFINICIJA  EKONOMIKE PODJETJADEFINICIJA  EKONOMIKE PODJETJA

znanstvena disciplinaznanstvena disciplina..

prouprouččuje proces gospodarjenja (reprodukcije)uje proces gospodarjenja (reprodukcije)
raziskuje poslovne sestavine podjetjaraziskuje poslovne sestavine podjetja
veda o uspeveda o uspeššnem gospodarjenjunem gospodarjenju



PODROPODROČČJA  PREUJA  PREUČČEVANJAEVANJA

MakroekonomijaMakroekonomija

MikroekonomijaMikroekonomija

MezoekonomijaMezoekonomija..



EKONOMSKI  CILJI  DRUEKONOMSKI  CILJI  DRUŽŽBEBE

ekonomska rast in razvojekonomska rast in razvoj
polna zaposlenostpolna zaposlenost
ohranitev stabilnosti cenohranitev stabilnosti cen
ekonomska svobodaekonomska svoboda
pravipraviččna razdelitev dohodkovna razdelitev dohodkov
ekonomska varnostekonomska varnost
tehnitehniččna in ekonomska una in ekonomska uččinkovitost (racionalno inkovitost (racionalno 
izkoriizkoriššččanje produkcijskih faktorjev)anje produkcijskih faktorjev)



TEMELJNI  EKONOMSKI  PROBLEMTEMELJNI  EKONOMSKI  PROBLEM

je relativna redkost ekonomskih dobrin, ki nas prisili v izbiroje relativna redkost ekonomskih dobrin, ki nas prisili v izbiro

POTREBE POTREBE --------------------------------------------------------------DOBRINEDOBRINE

ZnaZnaččilnosti potreb:                                    Znailnosti potreb:                                    Značčilnosti dobrin:ilnosti dobrin:
––

 
neomejenost                                                neomejenost                                                --

 
prosteproste

––
 

subjektivnost                                                subjektivnost                                                --
 

relativno redkerelativno redke
––

 
nadomestljivostnadomestljivost

Vrste potreb:                                             Vrste Vrste potreb:                                             Vrste dobrin: dobrin: 
––

 
primarne, sekundarneprimarne, sekundarne

 
--

 
potropotroššnene

––
 

osebne, skupne, sploosebne, skupne, sploššne                             ne                             --
 

investicijskeinvesticijske
--

 
materialnematerialne

--
 

nematerialne  (storitve)nematerialne  (storitve)



ALTERNARIVNE  MOALTERNARIVNE  MOŽŽNOSTI  NAKUPANOSTI  NAKUPA
PotroPotroššnik ima 1.200 d.e. dohodka, ki ga lahko nameni za nakup nik ima 1.200 d.e. dohodka, ki ga lahko nameni za nakup 
dobrine A, ki stane 200 d.e. ali dobrine B, ki stane 400 d.e. dobrine A, ki stane 200 d.e. ali dobrine B, ki stane 400 d.e. 
Preglednica kaPreglednica kažže na moe na možžnost nakupa dveh dobrin, nost nakupa dveh dobrin, čče potroe potroššnik nik 
porabi ves dohodek.porabi ves dohodek.

žžrtvovana kolirtvovana količčina ene dobrine zaradi poveina ene dobrine zaradi poveččanega nakupa druge anega nakupa druge 
dobrine (alternativni oz. dobrine (alternativni oz. oportunitetnioportunitetni

 
strostroššek)ek)

premica cene ali alternativnih mopremica cene ali alternativnih možžnosti nakupa (pa padajonosti nakupa (pa padajočča, a, 
ravna=konstanten je ravna=konstanten je oportunitetnioportunitetni

 
strostroššek)ek)



PRODUKCIJSKE  MOPRODUKCIJSKE  MOŽŽNOSTINOSTI

Ekonomski problem nas prisili v izbiro:Ekonomski problem nas prisili v izbiro:
1.1.

 
KAJ in KOLIKOKAJ in KOLIKO

 
proizvajati?proizvajati?

2.2.
 

KAKOKAKO
 

proizvajati?proizvajati?
3.3.

 
ZA KOGAZA KOGA

 
proizvajati?proizvajati?

Katere proizvode lahko proizvedemo v  danem Katere proizvode lahko proizvedemo v  danem 
obdobju z danimi razpoloobdobju z danimi razpoložžljivimi sredstvi! ljivimi sredstvi! 
Krivulja produkcijskih moKrivulja produkcijskih možžnosti nam pove, da nosti nam pove, da 
bomo morali zmanjbomo morali zmanjššati proizvodnjo dobrin ene ati proizvodnjo dobrin ene 
vrste, vrste, čče e žželimo proizvajati veelimo proizvajati večč

 
dobrin druge vrste!dobrin druge vrste!



PRODUKCIJA KOT TEHNIPRODUKCIJA KOT TEHNIČČNI IN NI IN 
DRUDRUŽŽBENI PROCESBENI PROCES

INPUTI = prvine poslovnega procesa, INPUTI = prvine poslovnega procesa, 
proizvodni viriproizvodni viri
OUTPUTI = rezultat poslovnega OUTPUTI = rezultat poslovnega 
procesa, izdelki ali storitveprocesa, izdelki ali storitve
TEHNITEHNIČČNI PROCES = transformacija NI PROCES = transformacija 
inputovinputov

 
v v outputeoutpute; produkcija; produkcija

DRUDRUŽŽBENI PROCES = odnosi med BENI PROCES = odnosi med 
ljudmi v procesu proizvodnje, druljudmi v procesu proizvodnje, družžbeni beni 
odnosiodnosi



TRANSFORMACIJSKA TRANSFORMACIJSKA 
KRIVULJAKRIVULJA

A)A)
 

Je padajoJe padajoččaa: zaradi omejenosti razpolo: zaradi omejenosti razpoložžljive koliljive količčine ine 
proizvodnih virov mora druproizvodnih virov mora družžba izbirati med ba izbirati med 
produkcijama dveh dobrinprodukcijama dveh dobrin

B)B)
 

Je konkavna, izboJe konkavna, izboččenaena: ka: kažže na to, da se za e na to, da se za 
nadaljnje enote dobrine A nadaljnje enote dobrine A oportunitetnioportunitetni

 
strostrošški ki 

povepoveččujejo. So padajoujejo. So padajočči mejni donosi.i mejni donosi.
Pomeni, da je z dano koliPomeni, da je z dano količčino proizvodnih virov ob dani ino proizvodnih virov ob dani 

tehnologiji mogotehnologiji mogočče proizvesti samo povsem doloe proizvesti samo povsem določčeno eno 
kolikoliččino izdelkov ali storitev. ino izdelkov ali storitev. ČČe e žželimo izdelati veelimo izdelati večč

 izdelka B, lahko to storimo samo tako, da izdelamo izdelka B, lahko to storimo samo tako, da izdelamo 
manj izdelka A. Ker so proizvodni viri manj izdelka A. Ker so proizvodni viri omejeni, omejeni, lahko lahko 
vevečč

 
B izdelujemo le tako, da sprostimo vire v B izdelujemo le tako, da sprostimo vire v 

proizvodnji izdelka A.proizvodnji izdelka A.



POSLOVNI  SISTEMPOSLOVNI  SISTEM

IZVAJALNI PODSISTEM (kadrovska, tehniIZVAJALNI PODSISTEM (kadrovska, tehniččna, na, 
nakupna, proizvodna, prodajna, finannakupna, proizvodna, prodajna, finanččna na 
funkcija)funkcija)

UPRAVLJALNI PODSISTEM (naUPRAVLJALNI PODSISTEM (naččrtovanje, rtovanje, 
pripravljanje, izvajanje, nadziranje)pripravljanje, izvajanje, nadziranje)

INFORMACIJSKI PODSISTEM (knjigovodstvo, INFORMACIJSKI PODSISTEM (knjigovodstvo, 
raraččunovodsko unovodsko predrapredraččunavanjeunavanje, nadziranje in , nadziranje in 
analiziranje)analiziranje)



VRSTE  POSLOVNIH  SISTEMOVVRSTE  POSLOVNIH  SISTEMOV

glede na LASTNIglede na LASTNIŠŠTVO:TVO:
drdržžavni poslovni sistemi avni poslovni sistemi 
delnidelnišški poslovni sistemi ki poslovni sistemi 
zasebni poslovni sistemizasebni poslovni sistemi
memeššani poslovni sistemiani poslovni sistemi

glede na  DEJAVNOST:glede na  DEJAVNOST:
proizvajalni poslovni sistemiproizvajalni poslovni sistemi
trgovinski poslovni sistemitrgovinski poslovni sistemi
storitveni poslovni sistemistoritveni poslovni sistemi



GOSPODARSKI  CILJIGOSPODARSKI  CILJI

NaNaččelo gospodarjenja = cilj gospodarjenja elo gospodarjenja = cilj gospodarjenja 
/ sredstva za doseganje cilja/ sredstva za doseganje cilja

temeljni cilj (dobitemeljni cilj (dobičček, profit)ek, profit)
vmesni cilji (znivmesni cilji (znižžanje sploanje sploššnih stronih strošškov, povekov, poveččanje anje 
obsega prodaje)obsega prodaje)
ninižžji cilji (skrajji cilji (skrajššanje dobavnih rokov, boljanje dobavnih rokov, boljšša ponudba a ponudba 
izdelkov na trgu)izdelkov na trgu)



BRUTO DOMABRUTO DOMAČČI PROIZVOD I PROIZVOD 
SLOVENIJESLOVENIJE

BDPBDP
je trje tržžna vrednost vseh konna vrednost vseh konččnih proizvodov nih proizvodov 
in storitev, ki jih doloin storitev, ki jih določčena drena držžava ava 
proizvede v doloproizvede v določčenem obdobju, navadno enem obdobju, navadno 
v enem letu.v enem letu.
GOSPODARSKA RASTGOSPODARSKA RAST
merimo jo s stopnjo rasti merimo jo s stopnjo rasti 

BDP = BDP t BDP = BDP t ––
 

BDP tBDP t--1 / BDP t1 / BDP t--1 * 1001 * 100



METODE MERJENJA BDPMETODE MERJENJA BDP

Metoda dodane vrednostiMetoda dodane vrednosti
Metoda dohodkovMetoda dohodkov
Metoda izdatkovMetoda izdatkov

Dodana vrednost Dodana vrednost ::
je razlika med celotnim prihodkom podjetja in je razlika med celotnim prihodkom podjetja in 
vmesno porabo, to je vrednostjo proizvodnih vmesno porabo, to je vrednostjo proizvodnih 
dejavnikov, ki jih je podjetje kupilo pri drugih dejavnikov, ki jih je podjetje kupilo pri drugih 
podjetjihpodjetjih



METODA DOHODKOVMETODA DOHODKOV

SeSešštevek bruto vrednostitevek bruto vrednosti::

dohodki od dela +dohodki od dela +

dohodki od kapitala +dohodki od kapitala +

dohodki drdohodki držžave (neto posredni davki)ave (neto posredni davki)



METODA IZDATKOVMETODA IZDATKOV

SeSešštevek vseh agregatnih izdatkovtevek vseh agregatnih izdatkov::

C (gospodinjska poraba) +C (gospodinjska poraba) +

I (investicije v osnovna sredstva) +I (investicije v osnovna sredstva) +

G (drG (držžavna poraba) +avna poraba) +

O (Izvoz O (Izvoz ––
 

Uvoz) Uvoz) 



FAZE  GOSPODARSKEGA  PROCESAFAZE  GOSPODARSKEGA  PROCESA

PROIZVODNJA:PROIZVODNJA:
tehnitehniččni, druni, družžbeni procesbeni proces
inputinput, , outputoutput
enostavna, razenostavna, razšširjena produkcijairjena produkcija
naturalna, blagovnanaturalna, blagovna
posamiposamiččna oz. po narona oz. po naroččilu, rigidna mnoilu, rigidna množžiiččna, fleksibilna mnona, fleksibilna množžiiččna, procesna na, procesna 
(neprekinjen tok (neprekinjen tok --

 

npr. v keminpr. v kemiččni ni indind.).)
proizvodna funkcija: Q = f (L, K)proizvodna funkcija: Q = f (L, K)

RAZDELITEV:RAZDELITEV:
za enostavno in razza enostavno in razšširjeno reprodukcijo za enostavno in razirjeno reprodukcijo za enostavno in razšširjeno reprodukcijoirjeno reprodukcijo
osebne in druosebne in družžbene potrebebene potrebe

MENJAVA MENJAVA (naturalna, denarna)(naturalna, denarna)
za enostavno in razza enostavno in razšširjeno reprodukcijo za enostavno in razirjeno reprodukcijo za enostavno in razšširjeno reprodukcijoirjeno reprodukcijo
osebne in druosebne in družžbene potrebebene potrebe

POTROPOTROŠŠNJA NJA (reproduktivna, kon(reproduktivna, konččna)na)



PRVINE  POSLOVNEGA PROCESAPRVINE  POSLOVNEGA PROCESA

DELOVNA SREDSTVADELOVNA SREDSTVA
prava d.s. (delovna orodja, stroji)prava d.s. (delovna orodja, stroji)
pomopomožžna d.s. (pogonski stroji, naprave)na d.s. (pogonski stroji, naprave)
objektivne materialne moobjektivne materialne možžnosti za opravljanje proizvodnega  nosti za opravljanje proizvodnega  
procesa (zemljiprocesa (zemljišščča, zgradbe)a, zgradbe)

LASTNOSTILASTNOSTI
uporabljajo se daljuporabljajo se daljšše obdobjee obdobje
ohranjajo prvotno oblikoohranjajo prvotno obliko
snovno ne prehajajo v proizvodsnovno ne prehajajo v proizvod
postopoma se obrabljajo (fizipostopoma se obrabljajo (fiziččno, ekonomsko)no, ekonomsko)



PREDMETI  DELAPREDMETI  DELA
pravi p.d. (surovine, polproizvodi, nedokonpravi p.d. (surovine, polproizvodi, nedokonččana proizvodnja)ana proizvodnja)
pomopomožžni p.d.ni p.d.
pogonski p.d. (elektripogonski p.d. (električčna energija)na energija)
rerežžijski p.d. (ijski p.d. (ččistila)istila)
odpadki (pri odpadki (pri žžaganju lesa, rezanju blaga), aganju lesa, rezanju blaga), 
šškartkart

 
(izdelki z napako), (izdelki z napako), 

kalokalo
 

(izguba dolo(izguba določčene koliene količčine predmetov dela), ine predmetov dela), 
izkoristek (gre za stopnjo izkoriizkoristek (gre za stopnjo izkoriššččanja predmetov dela), anja predmetov dela), 
NormativNormativ

LASTNOSTILASTNOSTI
se potrose potroššijo, porabijo; spremenijo obliko; ijo, porabijo; spremenijo obliko; 
snovno preidejo v proizvod uporabljajo se daljsnovno preidejo v proizvod uporabljajo se daljšše obdobjee obdobje
kolikoliččinsko troinsko troššenje d.s. (fizienje d.s. (fiziččno)no)
kakovostno trokakovostno troššenje d.s. (umsko)enje d.s. (umsko)



STROSTROŠŠKI  DELAKI  DELA
StroStrošški dela so v denarju izraki dela so v denarju izražženi eni potropotrošškiki

 delovne siledelovne sile

Neto plaNeto plaččaa
Bruto plaBruto plaččaa
Dejanska plaDejanska plaččaa
Realna plaRealna plaččaa
Nominalna plaNominalna plaččaa



TUJE  STORITVETUJE  STORITVE

tuje storitve tuje storitve 
prevozneprevozne

storitve kot poslovni ustoritve kot poslovni uččinek inek 
storitve vzdrstoritve vzdržževanja, evanja, 
izobraizobražževanja, evanja, 
inovacijske, inovacijske, 
svetovalne storitve.svetovalne storitve.



MERILA  USPEMERILA  USPEŠŠNOSTINOSTI

Produktivnost dela = produkcija/delo =Q/DProduktivnost dela = produkcija/delo =Q/D

Dejavniki:Dejavniki:
stopnje delavstopnje delavččeve spretnostieve spretnosti
ravni znanosti, inovacijski potencialravni znanosti, inovacijski potencial
kombinacije procesa produkcijekombinacije procesa produkcije
obseg in uobseg in uččinkovitost produkcijskih sredstevinkovitost produkcijskih sredstev
naravni pogojinaravni pogoji



VRSTE  PODJETIJVRSTE  PODJETIJ

Majhna, srednja, velika, Majhna, srednja, velika, 
Proizvodna, storitvena, trgovinskaProizvodna, storitvena, trgovinska
Javna, zasebna, zadruJavna, zasebna, zadružžnana
Osebne, kapitalske druOsebne, kapitalske družžbebe
Integracijske tvorbe (Integracijske tvorbe (jointjoint--ventureventure, koncern, , koncern, 
holding, proizvodna kooperacija, kartel)holding, proizvodna kooperacija, kartel)



OSNOVNA  SREDSTVAOSNOVNA  SREDSTVA

Opredmetena OS Opredmetena OS 
zgradbe, stroji, zemljizgradbe, stroji, zemljišščča, vea, veččletni nasadi, osnovna letni nasadi, osnovna ččredareda

NeopredmetenaNeopredmetena
 

OS OS 
patenti, licence, blagovna znamkapatenti, licence, blagovna znamka

DolgoroDolgoroččne finanne finanččne nalone naložžbe be 
delnicedelnice

Amortizacija(LM)=nabavna vrednost(NV)Amortizacija(LM)=nabavna vrednost(NV)xAMxAM
 

st.st.
linearna amortizacijalinearna amortizacija
padajopadajočča amortizacijaa amortizacija
rastorastočča amortizacijaa amortizacija



PREMOPREMOŽŽENJE  PODJETJAENJE  PODJETJA

Oblika sredstev podjetja:Oblika sredstev podjetja:
denarna, denarna, 
obraobraččunska, unska, 
stvarnastvarna

Koeficient obraKoeficient obraččanja sredstev (K) = anja sredstev (K) = šštevilo dni v tevilo dni v 
letu/dnevi vezave dololetu/dnevi vezave določčene oblike sredstevene oblike sredstev
K > 1 = obratna sredstvaK > 1 = obratna sredstva
K < 1 =osnovna sredstvaK < 1 =osnovna sredstva

Ustanovitvene ali zaUstanovitvene ali začčetne naloetne naložžbebe
NaloNaložžbe med izvajanjem dejavnostibe med izvajanjem dejavnosti



FINANCIRANJE   TEKOFINANCIRANJE   TEKOČČEGA EGA 
POSLOVANJAPOSLOVANJA

KRATKOROKRATKOROČČNE NALONE NALOŽŽBE OZ. GIBLJIVA SREDSTVABE OZ. GIBLJIVA SREDSTVA

ZALOGEZALOGE
material, drobni inventar, nedokonmaterial, drobni inventar, nedokonččana proizvodnja, proizvodiana proizvodnja, proizvodi

TERJATVE IZ POSLOVANJATERJATVE IZ POSLOVANJA

KRATKOROKRATKOROČČNE FINANNE FINANČČNE NALONE NALOŽŽBEBE
v kapital drugih, dana posojila, dani pologi in varv kapital drugih, dana posojila, dani pologi in varššččine, odkup lastnih ine, odkup lastnih 
menic menic 

DENARNA SREDSTVADENARNA SREDSTVA
AKTIVNE AKTIVNE ČČASOVNE RAZMEJITVEASOVNE RAZMEJITVE

kratkorokratkoroččno odlono odložženi stroeni strošški, ki, nezaranezaraččunaniunani
 

prihodkiprihodki

KRATKOROKRATKOROČČNE OBVEZNOSTINE OBVEZNOSTI
KRATKOROKRATKOROČČNI DOLG (banke)NI DOLG (banke)
DOBAVITELJIDOBAVITELJI
OSTALI ZUNANJI VIRIOSTALI ZUNANJI VIRI



IZKAZ  USPEHAIZKAZ  USPEHA

PRIHODKIPRIHODKI

ODHODKIODHODKI

POSLOVNI IZIDPOSLOVNI IZID



IZKAZ  DENARNIH  TOKOVIZKAZ  DENARNIH  TOKOV

ZAZAČČETNO STANJE DENARNIH SREDSTEVETNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
++

PREJEMKI V OBDOBJUPREJEMKI V OBDOBJU
--

IZDATKI V OBDOBJUIZDATKI V OBDOBJU
==

KONKONČČNO STANJE DENARNIH SREDSTEVNO STANJE DENARNIH SREDSTEV



ZLATA  PRAVILAZLATA  PRAVILA

NALONALOŽŽBE se financirajo z BE se financirajo z 
DOLGORODOLGOROČČNIMI VIRINIMI VIRI

KRATKOROKRATKOROČČNE NALONE NALOŽŽBE se financirajo s BE se financirajo s 
KRATKOROKRATKOROČČNIMI VIRINIMI VIRI

seveda pa lahko tudi z dolgoroseveda pa lahko tudi z dolgoroččnimi virinimi viri



VIRI  SREDSTEVVIRI  SREDSTEV
LASTNI VIRI LASTNI VIRI 

osnovni kapital, vplaosnovni kapital, vplaččani preseani presežžek kapitala, rezerve, preneseni ek kapitala, rezerve, preneseni 
dobidobičček (izguba) iz preteklega poslovanja, revalorizacijski ek (izguba) iz preteklega poslovanja, revalorizacijski 
popravek kapitala, nerazdeljeni dobipopravek kapitala, nerazdeljeni dobičček (izguba) iz preteklega ek (izguba) iz preteklega 
poslovanja)poslovanja)

DONOSNOST (rentabilnost) = DONOSNOST (rentabilnost) = ČČISTI DOBIISTI DOBIČČEK/VLOEK/VLOŽŽENI ENI 
KAPITAL/leto x 100KAPITAL/leto x 100

ROE > 10%ROE > 10%
EKONOMIEKONOMIČČNOST = REALIZACIJA/STRONOST = REALIZACIJA/STROŠŠKI >ALI< 1KI >ALI< 1
TUJI VIRI TUJI VIRI 

dolgorodolgoroččne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja, kratkorone obveznosti iz financiranja in iz poslovanja, kratkoroččne ne 
obveznosti iz financiranja in poslovanja.obveznosti iz financiranja in poslovanja.



FINANFINANČČNA   STABILNOSTNA   STABILNOST

FinanFinanččna stabilnost na stabilnost ==
 

lastni viri sredstev lastni viri sredstev //
 vsi viri sredstev vsi viri sredstev 

ali ali 
Lastni viri sredstev Lastni viri sredstev //

 
tuji viri sredstevtuji viri sredstev

FinanFinanččna stabilnost je nasprotje prevelike na stabilnost je nasprotje prevelike 
zadolzadolžženosti podjetja. Razberemo jo iz enosti podjetja. Razberemo jo iz 
bilance stanja.bilance stanja.



RENTABILNOSTRENTABILNOST

Rentabilnost (donosnost) = dobiRentabilnost (donosnost) = dobičček / ek / 
vlovložženi kapital  x 100eni kapital  x 100

izraizražža oplemenitenje kapitalaa oplemenitenje kapitala

r = TRr = TR--TC/K x 100 = (TC/K x 100 = (QxpQxp))--TC/K x 100TC/K x 100

Dejavniki rentabilnosti:Dejavniki rentabilnosti:
dejavniki, ki vplivajo na dobidejavniki, ki vplivajo na dobiččekek
dejavniki, ki vplivajo na vlodejavniki, ki vplivajo na vložženi kapitaleni kapital



PRODUKTIVNOST  DELAPRODUKTIVNOST  DELA

Produktivnost dela = obseg proizvodnje / obseg Produktivnost dela = obseg proizvodnje / obseg 
deladela

je pokazatelj uje pokazatelj uččinkovitosti delovne sileinkovitosti delovne sile

P = Q / delo ali pP = Q / delo ali p’’
 

= = QxpQxp
 

/ delo/ delo

Dejavniki, ki vplivajo na produktivnost:Dejavniki, ki vplivajo na produktivnost:
tehnitehniččno tehnolono tehnološškiki
ččlovelovešškiki
organizacijskiorganizacijski
naravni pogojinaravni pogoji



STROSTROŠŠKI  POSLOVANJAKI  POSLOVANJA

potropotrošškiki
kolikoliččinsko izrainsko izražžena obrabaena obraba

strostrošški ki 
cenovno izracenovno izražženi eni potropotrošškiki

 
elementov poslovnega procesaelementov poslovnega procesa

vrste strovrste strošškov:kov:
strostrošški delovnih sredstev, ki delovnih sredstev, 
predmetov dela, predmetov dela, 
dela, dela, 
tujih storitevtujih storitev
StroStrošškovni nosilec, strokovni nosilec, strošškovno mestokovno mesto



CELOTNI STROCELOTNI STROŠŠKIKI
PRIMER: PRIMER: Podjetje proizvede v 1 letu 20.000 avtomobilov. Podjetje proizvede v 1 letu 20.000 avtomobilov. 

Za en avtomobil porabi material in storitve 5.000 Za en avtomobil porabi material in storitve 5.000 EurEur, , 
strostrošški ure neposrednega dela znaki ure neposrednega dela znaššajo 8.000 ajo 8.000 EurEur, stro, strošški ki 
dela delavcev 3.000 dela delavcev 3.000 EurEur. Splo. Sploššni stroni strošški poslovanja ki poslovanja 
(najema, pla(najema, plačče v upravi,prodaji) znae v upravi,prodaji) znaššajo 25.000 ajo 25.000 EurEur. . 
Prodajna cena za avtomobil je 16.200 Prodajna cena za avtomobil je 16.200 EurEur..

TC=(5.000+8.000+3.000) x 20.000 + 25.000 = 320.025.000 TC=(5.000+8.000+3.000) x 20.000 + 25.000 = 320.025.000 
EurEur

Prihodek = 16.200 x 20.000 = 324.000.000 Prihodek = 16.200 x 20.000 = 324.000.000 EurEur
DobiDobičček = Prihodek ek = Prihodek --

 
celotni strocelotni strošški = 3.975.000 ki = 3.975.000 EurEur



FIKSNI  STROFIKSNI  STROŠŠKIKI

Tabela:Tabela:
--strostrošški najema, zavarovanje, plaki najema, zavarovanje, plačče delavcev v upravi, prodajie delavcev v upravi, prodaji
--krivulja je vodoravna premica, ker se ne spreminjajo krivulja je vodoravna premica, ker se ne spreminjajo 



VARIABILNI   STROVARIABILNI   STROŠŠKIKI

Tabela:Tabela:
--strostrošški porabe materiala in storitev, ure neposrednega dela, ki porabe materiala in storitev, ure neposrednega dela, 
--krivulja strmo narakrivulja strmo naraššččaa



POVPREPOVPREČČNI STRONI STROŠŠKI, MEJNI KI, MEJNI 
STROSTROŠŠKIKI

POVPREPOVPREČČNI STRONI STROŠŠKIKI
AC = TC/Q (krivulja je v obliki AC = TC/Q (krivulja je v obliki ččrke U)  TC = rke U)  TC = 

FC + VC FC + VC 
AFC = FC/QAFC = FC/Q
AVC = VC/QAVC = VC/Q

MEJNI STROMEJNI STROŠŠKIKI
 

so dodatni stroso dodatni strošški, ki jih ki, ki jih 
povzropovzročči proizvodnja ene dodatne enote i proizvodnja ene dodatne enote 
outputaoutputa: MC = : MC = TCnTCn

 
––

 
TCnTCn--11



KRATKO OBDOBJEKRATKO OBDOBJE
StroStrošški so odvisni od:ki so odvisni od:
a)a)

 
tehnologije, ki dolotehnologije, ki določča porabo proizvodnih a porabo proizvodnih 
dejavnikov dolodejavnikov določčene koliene količčine dobrin inine dobrin in

b)b)
 

cen proizvodnih dejavnikovcen proizvodnih dejavnikov
Sprva so dodatne enote variabilnega proizvodnega Sprva so dodatne enote variabilnega proizvodnega 

dejavnika udejavnika uččinkovite, proizvodnja se veinkovite, proizvodnja se večča, a, 
strostrošški/enoto se zniki/enoto se znižžujejo. Sujejo. Sččasoma zaasoma začčne ne 
delovati zakon padajodelovati zakon padajoččega donosa, variabilni ega donosa, variabilni 
dejavnik je manj udejavnik je manj uččinkovit in se veinkovit in se veččajo stroajo strošški ki 
dodatne enote (MC) in postopno tudi povpredodatne enote (MC) in postopno tudi povpreččni ni 
strostrošški (AC).ki (AC).



AMORTIZACIJAAMORTIZACIJA

ČČASOVNA AMORTIZACIJAASOVNA AMORTIZACIJA

je cenovni izraz je cenovni izraz potropotrošškovkov
 

delovnih delovnih 
sredstev.sredstev.

Letna AM = nabavna vrednost x Letna AM = nabavna vrednost x Am.stopnjaAm.stopnja
Am.stopnjaAm.stopnja

 
= 100% / = 100% / žživljenjska dobaivljenjska doba



STROSTROŠŠKI IN IZDATKIKI IN IZDATKI
IZDATKIIZDATKI

 
pomenijo zmanjpomenijo zmanjššanje denarnih sredstev podjetja. anje denarnih sredstev podjetja. 

STROSTROŠŠKIKI
 

pa so povezani z uporabo prvin poslovnega pa so povezani z uporabo prvin poslovnega 
procesa.procesa.

PRIMERI:PRIMERI:
--podjetje prejme brezplapodjetje prejme brezplaččno stroj (strono stroj (strošški amortizacije, ki amortizacije, 

izdatka ni)izdatka ni)
--toplarna vnaprej obratoplarna vnaprej obraččuna strouna strošške vzdrke vzdržževanja, plaevanja, plačča pa a pa 

naknadno, ko podjetje za vzdrnaknadno, ko podjetje za vzdržževanje opravi storitev evanje opravi storitev 
(stro(stroššek se pojavi pred izdatkom)ek se pojavi pred izdatkom)

--podjetje takoj plapodjetje takoj plačča prevozno storitev (istoa prevozno storitev (istoččasno sta asno sta 
nastala stronastala stroššek+izdatek)ek+izdatek)

--podjetje nabavi material in ga plapodjetje nabavi material in ga plačča, a potroa, a potrošši ga kasneje i ga kasneje 
(izdatek se pojavi pred stro(izdatek se pojavi pred strošškom)kom)



ANALIZA POVPRAANALIZA POVPRAŠŠEVANJAEVANJA
VpraVpraššanje:anje:Zamislite si, da za naslednje leto Zamislite si, da za naslednje leto 

nanaččrtujete potovanje v tujino. Kaj vse boste rtujete potovanje v tujino. Kaj vse boste 
pretehtali? Od pretehtali? Od ččesa je torej odvisno esa je torej odvisno 
povprapovprašševanje po potovanjih v tujino?evanje po potovanjih v tujino?

Vse faktorje je moVse faktorje je možžno strniti v no strniti v 4 skupine4 skupine::
1.1.

 
Cena blagaCena blaga

2.2.
 

Cene ostalih komplementarnih storitev in Cene ostalih komplementarnih storitev in 
dobrin ali dobrin ali substitutovsubstitutov

3.3.
 

Dohodek potroDohodek potroššnikanika
4.4.

 
Preference posameznikaPreference posameznika



POVPRAPOVPRAŠŠEVANJEEVANJE

Individualno povpraIndividualno povprašševanje (evanje (DD))
Agregatno ali trAgregatno ali tržžno povprano povprašševanje (evanje (DD))
Q = f (P)Q = f (P)
Krivulja povpraKrivulja povprašševanja je evanja je padajopadajočča.a.
Obseg povpraObseg povprašševanjaevanja

 
se spreminja v se spreminja v 

nasprotni smeri cene blaga, c.p. nasprotni smeri cene blaga, c.p. 
Samo povpraSamo povprašševanje se spremeni, evanje se spremeni, čče se e se 
spremeni dohodek, povespremeni dohodek, poveččajo preference, cena ajo preference, cena 
substitutasubstituta

 
in cena komplementarne dobrine.in cena komplementarne dobrine.



POVPRAPOVPRAŠŠEVANJEEVANJE

DejavnikiDejavniki
 

povprapovprašševanja so:evanja so:

cene izdelka Acene izdelka A
dohodek potrodohodek potroššnikanika
cene cene substitutasubstituta

 
izdelku A izdelku A 

potropotroššninišške preference in okusi ke preference in okusi 
npr. starost, spol, navade, modanpr. starost, spol, navade, moda



POVPRAPOVPRAŠŠEVANJEEVANJE

NeelastiNeelastiččno D<1 (primarne dobrine)no D<1 (primarne dobrine)
ElastiElastiččno     D>1  (sekundarne dobrine)no     D>1  (sekundarne dobrine)

Koeficient cenovne elastiKoeficient cenovne elastiččnostinosti
 

(E(Epp
 

))
 povprapovprašševanja meri, kako se evanja meri, kako se procentualnoprocentualno

 spremeni kolispremeni količčina povpraina povprašševanja blaga ob evanja blaga ob 
dolodoloččeni eni procentualniprocentualni

 
spremembi cene spremembi cene 

blaga. Izrablaga. Izražža odzivanje potroa odzivanje potroššnikov na nikov na 
spremembo cene.spremembo cene.



ELASTIELASTIČČNOST NOST 
POVPRAPOVPRAŠŠEVANJAEVANJA

1.1.
 

Cenovna elastiCenovna elastiččnost:nost:

EEpp
 

= % = % ΔΔkolikoliččineine/ % / % ΔΔcenecene
 

= = QQ22
 

--QQ11
 

/P/P22
 

--PP11
 

x x 
PP11

 
+P+P22

 
/Q/Q11

 
+Q+Q22

ČČe je Ee je Epp
 

=O, =O, je D popolnoma neelastije D popolnoma neelastiččno; Q no; Q 
se ne spremeni, se ne spremeni, čče se spremeni cenae se spremeni cena



ELASTIELASTIČČNOST NOST 
POVPRAPOVPRAŠŠEVANJAEVANJA--nadaljevanjenadaljevanje
ČČe je e je EEpp

 
<1<1, je D neelasti, je D neelastiččno; Q se relativno no; Q se relativno 

spremeni manj kot cenaspremeni manj kot cena
ČČe je e je EEpp

 
=1=1, je D usklajeno elasti, je D usklajeno elastiččno; Q in P no; Q in P 

se relativno spremenita za enak odstotekse relativno spremenita za enak odstotek
ČČe je e je EEpp

 
>1>1, je D elasti, je D elastiččno; Q se relativno no; Q se relativno 

spremeni bolj kot cenaspremeni bolj kot cena
ČČe je e je EEpp

 
=neskon=neskonččnono, je D popolnoma , je D popolnoma 

elastielastiččno; potrono; potroššniki kupujejo katerokoli niki kupujejo katerokoli 
kolikoliččino pri obstojeino pri obstoječči cenii ceni



DOHODKOVNA ELASTIDOHODKOVNA ELASTIČČNOSTNOST

Pove, za koliko % se povePove, za koliko % se povečča povpraa povprašševanje, evanje, 
čče se dohodek povee se dohodek povečča za 1% = a za 1% = ΔΔQ %/ Q %/ ΔΔ

 D %D %

ČČe je e je koeficient > 1koeficient > 1
 

gre za dohodkovno gre za dohodkovno 
elastielastiččno povprano povprašševanje; npr. 1,7 pomeni, evanje; npr. 1,7 pomeni, 
da se je dohodek poveda se je dohodek poveččal za 10%, mi pa al za 10%, mi pa 
smo povesmo poveččali nakupe za 17%. ali nakupe za 17%. 



KRIKRIŽŽNA ELASTINA ELASTIČČNOSTNOST
nam pove, za koliko se spremeni povpranam pove, za koliko se spremeni povprašševanje evanje 

po dobrini A, po dobrini A, čče se spremeni cena dobrini B = e se spremeni cena dobrini B = 
ΔΔQQAA

 

%/ %/ ΔΔ
 

PPBB
 

%%

ElastiElastiččnosti nosti nam kanam kažžejo intenzivnost odzivanja ejo intenzivnost odzivanja 
potropotroššnikov na spremembo cene, dohodka ali nikov na spremembo cene, dohodka ali 
cen nadomestnih in dopolnilnih dobrin.cen nadomestnih in dopolnilnih dobrin.

ČČe se odzovemo v manje se odzovemo v manjšši meri kot se je i meri kot se je 
spremenila cena ali dohodek, govorimo o spremenila cena ali dohodek, govorimo o 
neeelastineeelastiččnemnem

 
povprapovprašševanju in je Eevanju in je EPP

 

<1.<1.



PONUDBAPONUDBA

IndividulnaIndividulna
 

ponudba (ponudba (SS))
Agregatna (trAgregatna (tržžna) ponudba (na) ponudba (SS))

Q = f (P)Q = f (P)

Krivulja ponudbe je Krivulja ponudbe je naranaraššččajoajočča a in se pomakne in se pomakne 
navzgor ali navzdol, navzgor ali navzdol, čče se spremenijo vsi dejavniki, e se spremenijo vsi dejavniki, 
razen cene blaga. To zakonitost imenujemo razen cene blaga. To zakonitost imenujemo zakonzakon

 ponudbe.ponudbe.
ObsegObseg

 
ponudbeponudbe

 
se spreminja v isti smeri se spreminja v isti smeri 

spremembe cene  blaga,c.p.spremembe cene  blaga,c.p.



PONUDBAPONUDBA

Dejavniki Dejavniki ponudbe so:ponudbe so:

Cene izdelka Cene izdelka 

Cena elementov poslovnega procesa Cena elementov poslovnega procesa 
strostrošški izdelaveki izdelave

ObstojeObstoječča tehnologijaa tehnologija

ZalogeZaloge

PriPriččakovana cena blaga v prihodnostiakovana cena blaga v prihodnosti
Naravni pogojiNaravni pogoji



PONUDBAPONUDBA

NeelastiNeelastiččna Sna S
ElastiElastiččna S na S 

obseg S se glede na spremembo cene spremeni v veobseg S se glede na spremembo cene spremeni v veččji meriji meri

Cenovna elastiCenovna elastiččnost S meri, kako se nost S meri, kako se procentualnoprocentualno
 spremeni kolispremeni količčina ponudbe blaga ob doloina ponudbe blaga ob določčeni eni 

procentualniprocentualni
 

spremembi cene.spremembi cene.

EESS
 

= = ΔΔQ%/ Q%/ ΔΔP%P%



TRTRŽŽNO  RAVNOTENO  RAVNOTEŽŽJEJE
Je stanje na trgu, ko je obseg S enak obsegu D Je stanje na trgu, ko je obseg S enak obsegu D 
pri dolopri določčenem nivoju trenem nivoju tržžne cene.ne cene.

RavnoteRavnotežžna cenana cena
RavnoteRavnotežžna kolina količčinaina
PresePresežžno povprano povprašševanje (da je povpraevanje (da je povprašševanja evanja 
vevečč

 
kot je blaga)kot je blaga)

PresePresežžna ponudba (pri vina ponudba (pri viššji ceni od preseji ceni od presežžne se ne se 
obseg D zmanjobseg D zmanjšša, obseg S povea, obseg S povečča in blago a in blago 
ostaja na policah neprodano)ostaja na policah neprodano)
TrTržžna cenana cena



TRTRŽŽNO  RAVNOTENO  RAVNOTEŽŽJEJE

Vpliv drVpliv držžaveave
 

na oblikovanje cen s cilji:na oblikovanje cen s cilji:

doseganje socialnih ciljevdoseganje socialnih ciljev

dolodoloččitev minimuma, maksimuma, fiksne itev minimuma, maksimuma, fiksne 
cene artiklomcene artiklom

izvajanje ukrepov izvajanje ukrepov 
subvencije, davki, olajsubvencije, davki, olajššave, predpisiave, predpisi



KONKURENCAKONKURENCA

KakKakššna bo konkurenca v neki panogi je na bo konkurenca v neki panogi je 
odvisno od:odvisno od:

--šštevila kupcev in prodajalcev v tej panogi;tevila kupcev in prodajalcev v tej panogi;
--homogenosti in diferenciacije blaga;homogenosti in diferenciacije blaga;
--kako tekako težžak je vstop v panogo;ak je vstop v panogo;
--kako so potrokako so potroššniki informirani.niki informirani.



OBLIKE KONKURENCEOBLIKE KONKURENCE

1.1.
 

POPOLNA KONKURENCAPOPOLNA KONKURENCA

--veliko veliko šštevilo kupcev in prodajalcev;tevilo kupcev in prodajalcev;
--popolnoma homogeni izdelki;popolnoma homogeni izdelki;
--popolna mobilnost proizvodnih dejavnikov;popolna mobilnost proizvodnih dejavnikov;
--velika informiranost kupcev.velika informiranost kupcev.



OBLIKE KONKURENCEOBLIKE KONKURENCE--  nadaljevanjenadaljevanje

2. (2. (ČČISTI) MONOPOLISTI) MONOPOL

--en proizvajalec in veliko kupcev;en proizvajalec in veliko kupcev;
--ovire za vstop novih proizvajalcev v panogo;ovire za vstop novih proizvajalcev v panogo;
--diferencirani proizvodi;diferencirani proizvodi;
--proizvod, ki nima nobenega pravega proizvod, ki nima nobenega pravega substitutasubstituta..



OBLIKE KONKURENCEOBLIKE KONKURENCE--  nadaljevanjenadaljevanje
3. OLIGOPOL (pogosta tr3. OLIGOPOL (pogosta tržžna situacija na situacija 

danes)danes)

--majhno majhno šštevilo ponudnikov in veliko tevilo ponudnikov in veliko šštevilo tevilo 
povprapovprašševalcev;evalcev;

--homogeni (naftni derivati) ali diferencirani homogeni (naftni derivati) ali diferencirani 
proizvodi (avtomobili)proizvodi (avtomobili)

--tetežžak vstop v panogo;ak vstop v panogo;
--dobra informiranost kupcev.dobra informiranost kupcev.



NANAČČINI  FINANCIRANJA INI  FINANCIRANJA 
SAMI  ALI  IZ  DRUGIH  VIROVSAMI  ALI  IZ  DRUGIH  VIROV

LASTNILASTNIŠŠKO FINANCIRANJE: KO FINANCIRANJE: 
lastna sredstva podjetnikalastna sredstva podjetnika
sredstva drugih vlagateljev v obliki sredstva drugih vlagateljev v obliki 
kapitalskih vlokapitalskih vložžkov ali delnickov ali delnic

DOLDOLŽŽNINIŠŠKO FINANCIRANJE:KO FINANCIRANJE:
pomeni izposoja finanpomeni izposoja finanččnih sredstev na trgunih sredstev na trgu



KAPITALKAPITAL

VRSTE KAPITALAVRSTE KAPITALA
 

glede na razliglede na različčne faze ne faze 
razvoja podjetja:razvoja podjetja:
V V zgodnji fazizgodnji fazi

 
bo to bo to semenski kapitalsemenski kapital

 
(za razvoj ideje, (za razvoj ideje, 

pripravo poslovnega napripravo poslovnega naččrta, ustanovitev podjetja) oz. rta, ustanovitev podjetja) oz. 
zagonski kapitalzagonski kapital

 
(za(začčetni marketing). Ta sredstva se etni marketing). Ta sredstva se 

skoraj izkljuskoraj izključčno financirajo no financirajo z lastniz lastnišškimi viri.kimi viri.
V V razvojni fazirazvojni fazi

 
šše nima dovolj lastnih sredstev, e nima dovolj lastnih sredstev, žže e 

pridobiva pridobiva doldolžžninišška in ka in sovlagateljskasovlagateljska
 

sredstvasredstva
 

za za 
dokondokonččanje razvoja proizvoda, za razanje razvoja proizvoda, za razšširitev prodaje.iritev prodaje.
V V pozni fazipozni fazi

 
so sredstva namenjena nadaljevanju rasti so sredstva namenjena nadaljevanju rasti 

podjetja in jih lahko podjetje zagotovi podjetja in jih lahko podjetje zagotovi z lastnimi z lastnimi 
sredstvisredstvi. Zunanje vire pa v tej fazi la. Zunanje vire pa v tej fazi lažžje pridobi glede na je pridobi glede na 
pretekle poslovne rezultate.pretekle poslovne rezultate.



POSLOVNI  NAPOSLOVNI  NAČČRT RT --  VSEBINAVSEBINA

PovzetekPovzetek
Industrijska panoga, podjetje, proizvodi in Industrijska panoga, podjetje, proizvodi in 
storitvestoritve
TrTržžne raziskave in analizane raziskave in analiza
Ekonomika poslovanja podjetjaEkonomika poslovanja podjetja
NaNaččrt trrt tržženjaenja
NaNaččrt, dizajn, razvojrt, dizajn, razvoj
Proizvodni in izdelavni naProizvodni in izdelavni naččrtrt



POSLOVNI  NAPOSLOVNI  NAČČRT RT --  VSEBINAVSEBINA

Vodstvena skupina in kadriVodstvena skupina in kadri
Terminski naTerminski naččrtrt
KritiKritiččna tveganja in problemina tveganja in problemi
FinanFinanččni nani naččrtrt
Predvidena ponudba vrednostnih papirjevPredvidena ponudba vrednostnih papirjev
Preglednice in finanPreglednice in finanččni podatkini podatki
DodatkiDodatki



INVESTIRANJEINVESTIRANJE

““INVESTIOINVESTIO””
 

= VLAGANJE= VLAGANJE
INVESTICIJE = IZDATKI ZA RAZISKAVE IN INVESTICIJE = IZDATKI ZA RAZISKAVE IN 
RAZVOJ; MATERIALNE IN NEMATERIALNE RAZVOJ; MATERIALNE IN NEMATERIALNE 
NALONALOŽŽBEBE

VRSTE INVESTICIJ:VRSTE INVESTICIJ:
glede na namen (gospodarske in negospodarske) glede na namen (gospodarske in negospodarske) 
glede na razlog (remonti, rekonstrukcije, novogradnje) glede na razlog (remonti, rekonstrukcije, novogradnje) 
glede na predmet (zamenjave, vlaganja v nove prvine glede na predmet (zamenjave, vlaganja v nove prvine 
poslovnega procesa) poslovnega procesa) 
glede na tehniglede na tehniččno strukturo (zemljino strukturo (zemljišščča, objekti, oprema, a, objekti, oprema, 
patente, raziskave) patente, raziskave) 
glede na stanje (v pripravi, v teku, zakljuglede na stanje (v pripravi, v teku, zaključčene investicije ene investicije 



INVESTICIJSKI PROGRAMINVESTICIJSKI PROGRAM
Povzetek investicijskega programaPovzetek investicijskega programa
Opis in cilji investicijeOpis in cilji investicije
Osnovni podatki o investitorjuOsnovni podatki o investitorju
Analiza obstojeAnaliza obstoječčega stanja (trg, potrebe trga)ega stanja (trg, potrebe trga)
TehniTehniččno no ––

 
tehnolotehnološški delki del

Analiza zaposlenihAnaliza zaposlenih
Ocena vlaganja po stalnih in tekoOcena vlaganja po stalnih in tekoččih cenah (predraih cenah (predraččunska unska 
vrednost investicije)vrednost investicije)
Analiza lokacijeAnaliza lokacije
Analiza vplivov na okoljeAnaliza vplivov na okolje
Terminski plan izvedbeTerminski plan izvedbe
Viri financiranja investicijeViri financiranja investicije
FinanFinanččnono--trtržžna ocena investicije (plan poslovanja, statina ocena investicije (plan poslovanja, statiččni in ni in 
dinamidinamiččni kriteriji)ni kriteriji)
Razlaga rezultatovRazlaga rezultatov



STATISTATIČČNI KRITERIJI NI KRITERIJI 
INVESTICIJSKIH ODLOINVESTICIJSKIH ODLOČČITEVITEV

Donosnost investicije:Donosnost investicije:
dobidobičček / vloek / vložženi kapital x 100 =  v %eni kapital x 100 =  v %

Doba vraDoba vraččanja vloanja vložženih sredstev:enih sredstev:
reciproreciproččni kazalec donosnosti; v kolikem ni kazalec donosnosti; v kolikem ččasovnem asovnem 
obdobju je potrebno, da se investicijski stroobdobju je potrebno, da se investicijski strošški ki 
povrnejo z donosi (vlopovrnejo z donosi (vložžena sredstva/letni donos)ena sredstva/letni donos)



DINAMIDINAMIČČNI METODI NI METODI 
OCENJEVANJA  INVESTICIJOCENJEVANJA  INVESTICIJ

Neto sedanja vrednost investicije oz. NSV je razlika med Neto sedanja vrednost investicije oz. NSV je razlika med 
diskontiranimdiskontiranim

 
tokom vseh prilivov in tokom vseh prilivov in diskontiranimdiskontiranim

 
tokom tokom 

vseh odlivov investicije;  vseh odlivov investicije;  čče je NSV > 0 sledi sprejem e je NSV > 0 sledi sprejem 
investicije investicije 
Diskontna stopnja ( r ) nam pove, koliko je npr. 100 d.e. v Diskontna stopnja ( r ) nam pove, koliko je npr. 100 d.e. v 
prihodnjem letu vredno za investitorja danesprihodnjem letu vredno za investitorja danes
Notranja (interna) stopnja donosnosti investicije ( ISD ) je Notranja (interna) stopnja donosnosti investicije ( ISD ) je 
tista diskontna stopnja, pri kateri je NSV = 0 oziroma tista tista diskontna stopnja, pri kateri je NSV = 0 oziroma tista 
r, pri kateri se sedanja vrednost odlivov in sedanja r, pri kateri se sedanja vrednost odlivov in sedanja 
vrednost prilivov izenavrednost prilivov izenaččita. Pri tej metodi pa diskontno ita. Pri tej metodi pa diskontno 
stopnjo ugotavljamo; stopnjo ugotavljamo; čče je ISD > obrestne mere za e je ISD > obrestne mere za 
kredite, sledi sprejem investicijekredite, sledi sprejem investicije
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