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Motivacija I: PODJETJE

zakaj je neko podjetje uspešno, drugo pa ni?
 Podjetje A proizvaja in uspešno prodaja 300 t mortadele,…

 Uveljavljena blagovna znamka, pojem dobrega proizvoda. Podjetja investira v 

opremo in zgradbe. Veliko promocije.

 Podjetje B pa z manj uspeha 100 t…

 Manj poznani in priznani proizvod. Nižja cena, manj oglaševano. Podjetje 

investira v manjši meri. 

 Potem pa podjetje B po kratki agoniji propade (gre v stečaj)? 

 Zakaj prihaja do tega? S čim bi lahko to pojasnili? Se nas to tiče? 

 Morebitni vzroki:

 Izguba podjetja zaradi visokih stroškov proizvodnje.

 Podjetje ne more financirati stroškov najetih kreditov (za naložbe, za 

nakupe drugih podjetij).

 Za razumevanje potrebno poznavanje temeljev ekonomike 

podjetja…
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Motivacija II: TRG

Zakaj padajo in se dvigajo cene? 

 Cene žit so na svetovnem trgu do leta 2007 vztrajno 

padale. 

 Potem pride v letih 2008/2009 do izrazitega dviga, 

potem spet precejšen padec v letu 2010, letos spet 

rast. 

 Zakaj cene tako nihajo? Kaj vpliva nato? Kakšne 

posledice?

 Vzroki:
 Spremembe na strani ponudbe: vremenske razmere, 

vlaganja,… 

 Spremembe na strani povpraševanja: žita kot biogoriva, 

dvig števila prebivalstva, večja poraba mesa…
 Posledice: nemiri v tretjem svetu, inflacija, hrana svetovna tema…

 Za razumevanje potrebno poznavanje ekonomike trgov…
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Motivacija III: MAKROEKONOMIJA

Gospodarska kriza države
 Svet je od septembra 2008 najprej bil v finančni in potem v 

gospodarski krizi. 

 Nekatere države so se izkopale iz tega.  Evropa, posebej 
nekatere države konec leta 2011 ponovno padajo v krizo. 
Dolžniška kriza Grčije in nekaterih drugih držav. Evrska 
kriza. Slovenijo ponovno beleži negativno gospodarsko 
rast…

 Kaj je kriza? S čim jo merimo? Kje so vzroki za krizo? Kako 
jo lahko odpravimo?

 Kriza je padanje gospodarskih aktivnosti (BDP), povečanje 
nezaposlenosti, stečaji podjetij, nižja kupna moč 
prebivalstva…

 Vzroki:
 Trošenje preko meja možnega (najemanje kreditov).

 Kriza bančnega sektorja (nezdravi krediti).

 Nekonkurenčnost (izgube trgov)

 Zadolževanje države, da ohranja rast in politični mir…

 Za razumevanje potrebno poznavanje makroekonomike…



5

Motivacija: 

inženirji : ekonomistom
 Izjave tehnologov v podjetjih (živilcev):

 Razvila sem nov sladoled, po moje najboljše na trgu, pa mi 

“komerciala” pravi, da se ne splača.”

 Namesto, da bi uvajali najsodobnejše biotehnološke 

postopke v proizvodnjo živil, se ukvarjamo s kopiranjem 

preživelih proizvodnih postopkov. 

 Imeli smo najboljši sadni sok v regiji, ki pa ga ne moremo 

prodati, zato bomo raje delali manj kakovostne proizvode. 

 Ekonomisti pravijo: 

 “Tobačna tovarna je zaprla vrata zaradi nizke donosnosti, 

čeprav je bila najbolj donosno živilsko podjetje v državi.” 

 “Naši lastniki zahtevajo vsaj 10 % donosnost na vložena 

sredstva”. Potrebno bo zmanjšati število proizvodov in 

dvigniti storilnost. 

 Tehnologi ne razumejo ekonomistov, ali obratno?
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Motivacija:  

Ekonomska pismenost pogoj za uspešen poklic!

 Ste že razmišljali o tem, kaj boste počeli po sklenitvi 

študija? 

 Kakšna bo tržna vrednost vašega znanja na trgu dela?

 Alternative: 

 gospodarstvo, raziskovalna dejavnost, ali državna uprava?

 Živilstvo ali Biotehnologija kot podjetništvo? 

 V podjetju: boste znali argumentirati ekonomsko 

racionalnost vaših odločitev? 

 Kateri so koraki pri razvoju novih proizvodov? Kakšna 

je pot (bio)tehnološke inovacije od laboratorija do 

potrošnika? 

 Boste znali ‘prodati’ tehnološko inovacijo (v podjetju / 

na trgu)?
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Cilji in struktura predmeta

 Struktura predmeta

 I del - Mikroekonomika

 Teorija trga 

 Temeljne ekonomske zakonitosti na ravni podjetja

 II del – Gospodarstvo in država

Mednarodna trgovina in posredovanje države

Uvod v makroekonomiko

 Cilji: 

 Slušatelj/ica se seznani s temeljnimi načeli ekonomike 

potrebnih za razumevanje gospodarskih procesov v 

živilstvu in biotehnologiji. 

 Spoznajo se s pojmi, mehanizmi in dejavniki odločanja na 

mikro ravni (podjetja), mezo ravni (trgi) ter ureditev tega 

področja v narodnem gospodarstvu.
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Izvedba predmeta

 Termini predavanj (E. Erjavec):

 Ponedeljek:  08.15-10.00 (Ž1)

 Sreda: 08.15-10.00 (Ž1)

 12 terminov

 Termini vaj (A.Kuhar, T. Jakllič ) 

 Ločeno za živilce (AK) in biotehnologe (TJ)

 Izvedba po programu! (3.10 – 16.11.2012)

 5/6 vaj + kolokvij

 Prisotnost  za vaje obvezna, za predavanja formalno tudi:

 po izkušnjah nujni pogoj za uspešno opravljanje izpita. 

 …, vendar, …

 Komuniciranje
emil.erjavec@bf.uni-lj.si; tina. jaklic@bf.uni-lj.si; ales.kuhar@bf.uni-lj.si BF, 

 Vsi: Oddelek za zootehniko BF, KAEPP; govorilne ure:  po najavi po e-mailu
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Obveznosti

 Vaje:

 Slušatelj/ica uspešno opravi obveznosti predmeta, ko: 

 pridobi pozitivno oceno iz predavanj in pozitivno oceno iz vaj.  

 Ocena iz vaj je sestavljena iz kolokvija, ki je vezan na snov 

predavanj in vaj. 

 Kolokvij se piše v času trajanja bloka oziroma v razpisanih rokih za 

izpite.

 Predavanja:

 Končna ocena predavanj izhaja iz ocene pisnega izpita. 

 Pogoj za pristop k izpitu je pozitivna ocena iz vaj. 

 Opravljanje izpita bo potekalo v izpitnem terminu po zaključku bloka 

oziroma v razpisanih izpitnih rokih.
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 Gradiva s predavanj, obvestila slušateljem:
https://vis.bf.uni-lj.si/

 Temeljni viri - predavanja: 
SAMUELSON, P.;  Nordhaus, W. 2002. Ekonomika. GV. Ljubljana; (izbrana poglavja)
Lah, M., ILIČ, B. 2007. Temelji  ekonomije, Ljubljana, FDV, Zbirka Maklen; (izbrana 

poglavja)

 Temeljni viri - vaje:
KAVČIČ, S., JUVANČIČ, L., SILA, U. 2006. Agrarna ekonomika in ekonomika kmetijskih

gospodarstev : računske naloge z rešitvami, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana,
Študentska založba. http://www.studentskazalozba.si/si/knjiga.asp?id_knjiga=940

 Dodatni viri: 
 MANKIEW, N.G. 2001. Essentials of economics. South-Western, Thomson 

Learning, Ohio.
 PARKIN, M. 2003. Microeconomics. Addison Wesley Longman.
 …ali  drugi uvodni učbeniki iz področja ekonomike, ki se priporočajo za 

univerzitetno raven na UL

Študijski viri

https://vis.bf.uni-lj.si/
http://www.studentskazalozba.si/si/knjiga.asp?id_knjiga=940
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Snov za 1. del predavanj -

Mikroekonomika
 Snov zajema:

 P1: Uvod 

 P2-4: Mejna analiza

 P5-6: Teorija trga

 P7:    Trgi v realnosti

 Vsa predavanja so zajeta na prosojnicah (VIS):

 Dodatna gradiva (za pojasnitev in širitev znanj):

 Samuelson, P.;  Nordhaus, W. 2002. Ekonomika. GV. Ljubljana; (dobite v 

knjižnicah na živilstvu in zootehniki). : 

 Osnovna snov (poglavja): 1, 3, 4, 6A, 7, 8, 9, 

 Dodatna snov  5, 6B, 10, 17, 18, 19

 Ali: 

 Rebernik, M. 1997. Ekonomika podjetja. GV. Ljubljana; (dobite v knjižnicah 

na Oddelkih za živilstvo in zootehniko). Poglavja:

 Vsa povezana s predlaganimi štirimi temami. 

 Ali:

 Lah, M., Ilič, B, 2007. Temelji ekonomije. Maklen, Ljubljana (osnovni 

učbenik za ekonomijo na FDV). Poglavja: 

 I. del (v celoti), III. del (vsa poglavja, razen 5)
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Snov za 2. del predavanj – Gospodarstvo 

in država
 Snov zajema: 

 P8-9: Država in živilstvo; Ekonomika blaginje, mednarodna trgovina

 P10-12: Uvod v makroekonomijo

 Dodatna gradiva (za pojasnitev in širitev znanj):

 Samuelson, P.;  Nordhaus, W. 2002. Ekonomika. GV. Ljubljana; (dobite v 

knjižnicah na Oddelkih za živilstvo in zootehniko). Izbrana poglavja: 

 Osnovna snov: 8A, 8B, 9A, 9B, 15, 20, 21, 23, 25A, 26A, 29B, 30A, 

30B, 31A,34, 35

 Dodatna snov:   8C, 8D, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22. 25B,C; 26B, 

27, 30C, 32 

 Ali:

 Lah, M., Ilič, B, 2007. Temelji ekonomije. Maklen, Ljubljana (osnovni 

učbenik za ekonomijo na FDV). Poglavja: 

 Kot dodatna snov: IV. del (v celoti)
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Pojmi in temeljna načela 
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Ekonomika. . .

 . . . pojem ekonomika prihaja iz grščine “tisti, ki upravlja 

z gospodinjstvom.”

 Upravljanje: odločanje za doseganje ciljev in reševanje 

problemov v skladu z ekonomski načeli

 S čim upravljamo?

 Upravljanje z viri (resursi), ki so na razpolago je pomembno, ker 

so viri omejeni. 

 Omejenost pomeni…

 . . ., da ima družba omejene vire in ne more proizvesti vse 

dobrine, ki bi jih ljudje hoteli. 

 Omejeni viri imajo ceno, vzpostavi se trg tistih, ki prodajajo in 

kupujejo… 

 … je veda, kako družba in posamezniki upravljajo 

z omejenimi viri. 
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Gospodinjstva in gospodarstvo 

sprejemajo številne odločitve:

 KAJ?

 Kaj bomo proizvajali? Katere dobrine?

 KAKO?

 Kako bomo proizvajali? Kateri proizvodni viri naj bodo 

uporabljeni? Kdo bo delal, vložil svoja sredstva?

 ZA KOGA?

Komu bomo prodali: za koga bomo proizvajali? Kdo troši 

(kupi) in koliko?

 To so 3 temeljna vprašanja mikroekonomike!

 kako odločajo (upravljajo, gospodarijo) posamezniki in 

podjetja
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Ekonomski proces –
proizvodna funkcija

INPUTI
proizvodni dejavniki



Proizvodnja 


OUTPUTI 

Dobrine
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Inputi: proizvodni dejavniki

 Fizični kapital - kapital

 Humani kapital - delo

 Naravni viri

 Tehnološko in upravljalsko znanje
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Outputi: dobrine

 Ekonomske dobrine so redke in njihova količina 

omejena (imajo ceno).  

 Fizična (materijalna) dobrina = blago

 hrana, avtomobil, obleka

 nakup hrane v trgovini; 

 Storitev – nematerijalna dobrina (imamo koristi, ki jih 

plačamo, vendar jih ne prevzamemo v lastnino) 

 potovanje, večerja, strošek telefonije 

 nakup večerje v restavraciji; vstopnica za kino predstavo; 

strošek najema kredita; 
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Pri vodenju države je potrebno sprejemati 

pomembne odločitve v zvezi z:

 Kaj določa standard (blaginjo) življenja?

 S čim merimo standard življenja?

 Zakaj so nekatere države uspešnejše od drugih?

 Kaj določa stroške življenja?

 Kaj določa stroške? Zakaj se spreminjajo?

 Zakaj narodna gospodarstva (ekonomika na ravni 

države) nihajo v svojih temeljnih kazalnikih? 

 Zakaj prihaja do gospodarskih kriz? Kako zopet iz njih?

 To so 3 temeljna vprašanja makroekonomike!

 kako odločajo (upravljajo, gospodarijo) z narodnim 

gospodarstvom poklicani
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Ekonomisti raziskujejo. . . 

 Kako posamezniki sprejemajo odločitve.

 Kako posamezniki vzajemno vplivajo drug 

na drugega.

 Silnice in trendi, ki vplivajo na 

gospodarstvo kot celoto. 

Odločanje
(10 načel ekonomike)
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1. Stalno se soočamo z izbiro

 Nič ni v resnici zastonj!

 Odločati pomeni izbirati med uresničitvijo enega cilja 

proti  drugemu! Vsega ne moremo imeti!

 Posameznik

 hrana : obleka

 razvedrilo (poraba) : delo (zaslužek)

 Podjetje

 naložbe : dividende

 Družba: 

 učinkovitost 

 doseči največ iz resursev, ki so na voljo

 ali enakost 

 ‘pravična’ razdelitev resursev

I. Kako se odločajo posamezniki?
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2. Stroški nečesa, so tisto čemer se odrečeš

 Odločanje zahteva primerjavo stroškov in koristi 

različnih alternativ

 hrana : zabava

 izobrazba : služba

 učenje : zabava

 avto : stanovanje

 Stroški alternative, ki se ji odrečemo: 

 OPORTUNITETNI STROŠKI

I. Kako se odločajo posamezniki?
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3. Racionalno je razmišljati po načelu 

dodatnosti (mejnosti)

 Kaj mi prinese in kaj stane dodaten napor, vložek, 

raba resursa, druga kombinacija proizvodnje, 

povečan obseg proizvodnje, …. 

 npr. delo, izobrazba. 

 dodaten vložek energije, surovine

 nakup določenega artikla po višji ceni, kaj prinese razlika v 

ceni avtomobila

 Mejna korist in mejni strošek. 

 Ljudje se odločajo, ko primerjajo stroške in koristi na mejni 

ravni

I. Kako se odločajo posamezniki?
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4. Ljudje se odzivajo na spodbude

 Mejne spremembe v stroških ali koristih motivirajo 

ljudi, da se nanje odzovejo.

 Višja cena: potrošnik se odzove z manjšo porabo (npr. 

davki na gorivo).

 Višja cena: proizvajalec se odzove z večjo proizvodnjo (npr. 

cena mleka). 

 Odločitev za eno alternativo namesto druge 

sprejmemo takrat, ko mejne koristi prve presegajo 

njene mejne stroške.

 Primeri:

 Anže Kopitar je zapustil šolanje in pričel igrati v NHL.

 Miha si je kupil avto, da bi dobil večji ugled med kolegi ?!

I. Kako se odločajo posamezniki?
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5. Menjava izboljša položaj vseh

 Ljudje pridobijo z možnostjo medsebojnega 

trgovanja.

 Trgovanje omogoča, da se ljudje specializirajo v 

proizvodnjo tistega, kar najbolje znajo.

 Konkurenca vpliva na koristi iz trgovanja 

(menjave):

 Skupna blaginja se poveča. 

II. Posamezniki med seboj?
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6. Trgi so praviloma dober način 

organiziranja ekonomskih aktivnosti. 

 V tržnem gospodarstvu se:

 posamezniki (gospodinjstva) odločajo, kaj kupiti in za koga delati.

 Podjetja se odločajo, koga najeti in kaj proizvajati.

 A. Smith: 

 gospodinjstva in podjetja medsebojno delujejo s 

pomočjo:“nevidne roke” trga 

 Ker so gospodinjstva in podjetja pri odločanju kaj kupovati in 

prodajati pozorna na ceno, nevede upoštevajo družbene stroške 

svojih dejanj.

 Cene vodijo nosilce odločanja (gospodinjstva, podjetja) k 

doseganju rezultatov, ki maksimirajo blaginjo celotne družbe.

 Proizvajalci prisiljeni v razvoj in nižanje cen, kupci si želijo čim več 

privoščiti in se odzivajo na nižje cene.

II. Posamezniki med seboj?
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7. Država lahko včasih izboljša tržne rezultate.

 Če trg zgreši pri svojem delovanju, država lahko 

posreduje, da bi dosegla učinkovitost in enakost. 

 Tržne zgrešitve (slabosti, pomanjkljivosti, napake): 

 trg ne vodi k učinkoviti razporeditvi (alokaciji) resursev.

 Tržne zgrešitve: 

 Eksternalija (vpliv aktivnosti ene osebe, dejanja  na dobrobit 

druge).

 npr. tovarniške odplake in okolje!

 Tržna premoč (eden prevlada, lahko vpliva na cene).

 npr. Microsoft, Laško: Union

 Gospodarske krize

Država primorana v reševanje ekonomskih in socialnih 

problemov. 

II. Posamezniki med seboj?
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8.  Standard življenja je odvisen od 

proizvodnje v državi
 Merjenja standarda življenja:

 primerjave osebnih dohodkov

 primerjave skupne tržne vrednosti proizvodnje narodnega 

gospodarstva. 

 Toliko kolikor ustvarimo toliko dohodka lahko razdelimo:

 Delavcem plačo.

 Lastnikom kapitala profit.

 Lastnikom zemljišč: rento.

 Razlike v standardu življenja so lahko pojasnijo z razlikami v 

storilnosti države. 

 Več proizvedemo, več lahko razdelimo.

 Proizvodnja odvisna od storilnosti:

 Storilnost: obseg dobrin in storitev, proizvedenih na enoto resursa 

(npr. na uro dela)

 višja storilnost = višji življenjski standard 

III. Gospodarstvo kot celota?
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9. Cene rastejo, če država natisne preveč 

denarja 

 Inflacija: 

 Splošna rast cen v gospodarstvu. 

 Eden od razlogov za inflacijo: 

 večja količina denarja. Povezava: več denarja, manj je 

vreden: manj lahko z njim kupimo, torej cene zrasejo…

 Vzrok in posledica! 

 cene rastejo, potrebno je več denarja: cene rastejo: spirala!

 Obseg denarja v obtoku vpliva na inflacijo. 

 Vrednost denarja vpliva na odločitve!

 npr: nakup hiše v času visoke inflacije. 

 Stroški inflacije bremenijo gospodarstvo!

III. Gospodarstvo kot celota?
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10. Družba se odloča med inflacijo in nezaposlenostjo. 

 Če držimo na vajetih inflacijo, se nam na kratki rok 

lahko povečuje nezaposlenost  (in obratno): 

 Phillipsova krivulja 

 Država zmanjša tisk denarja: cene ne padejo 

nemudoma, zmanjša pa poraba dobrin, podjetja 

prodajo manj, nižje plače in odpuščanje: 

nezaposlenost.

 Ekonomska kriza:

 Dilema, ali ne bi z več natisnjenega denarja dvignili 

proizvodnjo in zaposlenost, s tem pa tudi tvegali inflacijo 

in nižjo vrednost valute?

III. Gospodarstvo kot celota?
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Značilnosti ekonomskega pristopa 

 Vsaka veda ima lastno terminologijo in logične pristope.

 Ekonomija nas usposablja:

 da razmišljamo v alternativah;

 da znamo ocenjevati stroške in koristi individualne in družbene 

izbire (odločanje); 

 da znamo ocenjevati in razumeti kako so določene stvari in 

vprašanja medsebojno povezana… 

 5 elementov ekonomske odločitve:

 Izbira

 Omejenost

 Oportunitetni stroški (maksimalna korist drugačne rabe resursev)

 Negotovost

 Načrtovanje
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Značilnosti ekonomskega pristopa

 Ekonomika uporablja abstraktne modele, s katerimi 

pojasnjuje splošne ekonomske zakonitosti.

 pogosto si pomagamo s predpostavkami, s katerimi 

olajšamo razumevanje pojava.

 abstrakcija: pogoto ceteris paribus (ostalo ostane

nespremenjeno).

 Razvija teorije, zbira in analizira podatke in z njimi preverja 

teorijo (ni kontroliranih poskusov)

 ekonomski zakoni govorijo o povprečjih in ne o eksaktnih

odnosih

 Primer modela:

 Krivulja proizvodnih možnosti

 Je grafikon, ki prikazuje različne kombinacije outputa, ki ga lahko 

podjetje proizvode ob danih proizvodnih dejavnikih in tehnologiji. 
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Krivulja proizvodnih možnosti
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Koncept, ki ga prikazuje krivulja 

proizvodnih možnosti

 Izbira

 dva proizvoda

 Učinkovitost

 Izkoriščanje danih proizvodnih dejavnikov (I/O razmerja)

 Oportunitetni stroški 

 Stroški alternative

 Ekonomska rast

 naložbe (povečanje proizvodnih dejavnikov) vodi v višji 

output 
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