
 UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS 
Predmet: 
Course title 

Odločevalno računovodstvo 
Managerial Accounting 

 
 
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. 2. 
Business and Management 2 Business and Management 1st 2nd 
 
Vrsta predmeta/Course type modularni/module 
 
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    6 
 
Nosilec predmeta/Lecturer: doc. dr. Malči Grivec 
 
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 projektno nalogo. 

 

 
Vsebina: Content (Syllabus outline): 
 

• Uporaba računovodenja pri odločanju o 
prihodnjem delovanju in nadziranju 
preteklega delovanja. 

• Temeljna spoznanja finančnega 
računovodstva kot podlage za odločanje. 

• Temeljna spoznanja stroškovnega 
računovodstva kot podlage za odločanje. 

• Računovodske informacije za odločanje 
lastnikov pri upravljanju: 
a) v zvezi s celotnim poslovnim izidom 
in kapitalom, 
b) v zvezi z oblikovanjem in 
uresničevanjem strategije razvoja. 

• Računovodske informacije za odločanje 
pri poslovodenju v zvezi z/s: 
a) nakupovanjem, 
b) proizvajanjem in opravljanjem 
storitev, 

 



c) prodajanjem, 
č) delovnimi sredstvi pri poslovanju, 
d) zaposlenci pri poslovanju, 
e) plačilno sposobnostjo pri poslovanju, 
f) poslovnim izidom po organizacijskih 
enotah, 
g) financiranjem (vlaganjem), 
h) investiranjem (naložbenjem). 

• Poslovna in osebna odličnost 
odločevalcev. 

 
 
Temeljna literatura in viri/Readings: 
Turk, I., S. Kavčič,   M. Kokotec-Novak (2003). Poslovodno računovodstvo. Ljubljana: Slovenski 
inštitut za revizijo, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije.  
Turk, I., B. Mayr (v pripravi). Učbenik za potrebe Visoke šole za upravljanje in poslovanje. 
 
 
Cilju in kompetence: Objectives and competences: 
 

Učna enota prispeva predvsem k razvoju 
naslednjih splošnih in specifičnih kompetenc: 

• kritično razmišljanje o poslovnem 
problemu in potrebnih računovodskih 
informacijah za njegovo razrešitev, 

• obvladovanje raziskovalnih metod ter 
postopkov oblikovanja ustreznih 
računovodskih informacij, 

• sposobnost kreativne uporabe znanja pri 
razreševanju poslovnih problemov na 
podlagi računovodskih informacij, 

• avtonomnost pri predlaganju poslovnih 
odločitev na podlagi računovodskih 
informacij, 

• ozaveščenost o nujnosti lastnega 
izpopolnjevanja računovodskega znanja 
v zvezi z odločanjem, 

• dojemanje etike pri odločanju in 
oblikovanju računovodskih informacij. 

 

 

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

Študent/študentka: 
• zna določiti poslovne probleme, pri 

razreševanju katerih so potrebne 
računovodske informacije, 

• zna najti načelno možne variante pri 
razreševanju posameznega poslovnega 
problema, ki zahtevajo različne 
računovodske informacije, 

• zna oblikovati računovodske informacije, 

Knowledge in understanding: 



ki so potrebne za razrešitev določenih 
poslovnih problemov, 

• zna s kasnejšimi računovodskimi 
informacijami spremljati izvajanje 
odločitev, 

• zna preko kasnejših računovodskih 
informacij spoznati spremenjene 
okoliščine, ki utegnejo vplivati na 
potrebo po spremembi prvotne odločitve, 

• zna pripraviti računovodsko informacijo 
za odločitev na način, ki je razumljiv 
odločevalcu, 

• zna presoditi, kdaj računovodske 
informacije niso zadostne ali primerne 
pri poslovnem odločanju, 

• zna vzgojiti sebe za etično obnašanje v 
zvezi s svojim nastopanjem pri 
posredovanju informacij in usposobiti 
odločevalce za boljše razumevanje svoje 
vloge. 
 

 
Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods: 

• predavanja, 
• vaje z reševanjem praktičnih primerov, 
• usmerjen individualni študij 

študentov/študentk, 
• navajanje študentov/študentk na 

raziskovanje praktičnih primerov in 
njihovega razreševanja. 

 

 

 
 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) 
Weight (v %) 

 
Assessment: 

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

• 100 % udeležba na 
predavanjih in vajah, 

• uspešno opravljena projektna 
naloga s predstavitvijo in 
zagovorom. 

• Če študent ni 100 % udeležen 
na predavanjih in vajah, mora 
poleg projektne naloge 
opraviti tudi izpit:  
- izpit, 
- priprava, predstavitev in 

zagovor raziskovalne 
naloge. 

 

 
 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 
40 % 

 

Type (examination, oral, coursework, 
project): 

 
 


