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Podjetja sprejemajo številne 
odločitve:

KAJ?

 Katere in koliko dobrin in storitev bomo proizvajali?

KAKO?

 Kateri proizvodni viri naj bodo uporabljeni in kako?

Pri tem sledijo določenim ekonomskim ciljem.

 Iščemo ekonomsko optimalen (najboljši) rezultat.

Upoštevati morajo določena razmerja med 

fizičnimi in ekonomskimi kazalci.

Teorija proizvodnje:

Kako inputi določajo outpute. 

Teorija stroškov:

Stroški, prihodki in dobiček. 
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Vsebina

I. Uvod v ekonomiko proizvodnje 

– Proizvodni dejavniki

– Proizvodna funkcija  zakon padajočih donosov

– Mejni proizvod

II. Uvod v teorijo stroškov

– Vrste stroškov

– Oblike stroškovnih krivulj

III.Organizacija poslovanja: uporaba mejnih 
načel

– Določitev optimalnega obsega proizvodnje

– Časovni okvir odločanja (kratki rok, dolgi rok)

– Določitev optimalnega obsega rabe enega vložka
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I. Uvod v ekonomiko proizvodnje
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Ekonomski proces –
proizvodna funkcija

INPUTI
proizvodni dejavniki



Proizvodnja 


OUTPUTI 

Dobrine

K
a
j?

K
a
k
o

?
Z

a
 k

o
g

a
?



Mejna analiza

Fizični kapital

Fizični kapital je vložek v proizvodni 
proces, ki je bil v preteklosti že 
narejen v nekem proizvodnem 
procesu. 

 Fizični kapital je oprema in vse, kar 
imamo fizično na voljo, da lahko  
uporabimo v proizvodnji z namenom 
ustvariti dobrine in storitve. 
Surovine za pripravo jogurta. 

Sredstva (oprema) za proizvodnjo jogurta.

Zgradbe, kjer se proizvodnja jogurta 
dogaja…
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Humani kapital

 Humani kapital je pojem za znanje in 
veščine, ki jih delavci pridobijo čez 
izobraževanje, usposabljanje (trening) 
in izkušnje. 

Kot fizični, tudi humani kapital določa 
sposobnost države in podjetja za 
proizvodnjo dobrin in storitev
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Naravni viri so inputi v proizvodnjo, 
ki jih zagotavlja narava, kot 
zemljišča, vode, rudnine.

– Obnovljivi in neobnovljivi viri. 

– Pomembni, vendar ne zadostni pogoj 
za uspešnost podjetja oz. države. 

Naravni viri
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Tehnološko znanje

Tehnološko znanje je razumevanje 
najboljšega načina za proizvodnjo 
dobrin in storitev.

Humani kapital razumemo v tem, kako 
se to razumevanje prenaša do delovne 
sile. 
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Proizvodna funkcija

Odnos med količino 
proizvodnega inputa (vložka) 

in količino outputa 
(proizvoda). 

Inputi: delo, kapital

Outputi: dobrina (blago, 
storitev)
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Primer

Količina pridelanega žita od vnosa dušika v 
tla

Količina (peke) kruha v odvisnosti od 
vloženega dela (ob enaki opremi in 
energiji).

Biološka zdravila v odvisnosti od?
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konstantni donosi padajoči donosi

Proizvodna funkcija: )X...X,X,X(fY n321

)X(fY  )X...X,XX(fY n321

Hipotetično! Realno!

Proizvodna funkcija
(odnos vložek : proizvod)
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Kazalniki proizvodne funkcije

Na osnovi proizvodne funkcije lahko izračunamo tri 
pomembne proizvodne koncepte.

 Celotni proizvod (TP)

– Celotna količina proizvedenega outputa v fizičnih 
enotah v odvisnosti od obsega rabe enega 
variabilnega inputa
• raven ostalih PD ostaja nespremenjena (ceteris paribus)

– Celotno količino proizvedenega outputa, pri kateri 
so upoštevani vsi inputi, bomo označevali s Q (to 
pride v poštev nekoliko kasneje).

 Povprečni proizvod (AP)

– Celotni output deljen s številom enot inputa. 

 Mejni proizvod (MP)

– Mejni proizvod inputa je dodaten proizvod 
(output), izdelan ob dodani 1 dodatni enoti 
variabilnega inputa, medtem ko vsi ostali inputi
ostajajo nespremenjeni. 
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Proizvodna funkcija (tabela)

Vložek

X1

0
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20

30

40

50
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70

80

90

100

110

Skup. fizič.proizvod

TP

0

75

245

435

560

648

710

753

782

800

810

808

Povpr. fizič. proizvod

AP

7,5

12,3

14,5

14,0

13,0

11,8

10,8

9,8

8,9

8,1

7,3

Mejni fizič. proizvod

MP

7,5

17,0

19,0

12,5

8,8

6,2

4,3

2,9

1,8

1,0

-0,2

AP=TP/Xi MP=D TP / D Xi
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Proizvodna funkcija
(Zakon o padajočih donosih)
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Zakon o padajočih donosih, eden najbolj znamenitih v ekonomiji:
“Ko dodajamo dodatne enote enega inputa (ostali pa ostanejo  
nespremenjeni) bomo dobili manj in manj dodatnega outputa.” 
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Krivulji povprečnega (AP) in mejnega proizvoda (MP)

Zakon je empirično ugotovljen. Je pogost, ne velja pa v vseh 
primerih. Pada tudi “mejni proizvod”. 
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Odnosi med TP, AP in MP
(faze proizvodne funkcije, ekonomsko racionalen obseg proizvodnje)
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II. Uvod v teorijo stroškov
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Dobiček, skupni prihodki in skupni stroški 
podjetja

Skupni prihodki (TR)
 Znesek, ki ga podjetje prejme s prodajo 

svojih proizvodov in storitev. 

Skupni stroški (TC)
 Znesek, ki ga podjetje plača za vložke v 

proizvodnjo. 

Dobiček (P) je razlika med 
skupnimi prihodki in skupni 
stroški.

Dobiček = skupni prihodek – skupni stroški
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Proizvodni stroški podjetja vključujejo 
vse oportunitetne stroške, povezane 

s proizvodnjo dobrin in storitev.

Proizvodni stroški podjetja tako  
vsebujejo:

 Neposredne stroške, ki vključujejo 
neposredni denarni tok za plačilo 
proizvodnih dejavnikov. 

 Posredne stroške, ki ne vključujejo 
direktnega denarnega toka za plačilo 
proizvodnih dejavnikov. 

Stroški kot oportunitetni stroški
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Ekonomski dobiček : knjigovodski dobiček

Prihodek

Skupni
oportuni.
stroški

Pogled ekonomista
na podjetje

Neposredni
stroški

ekonomski
dobiček

Posredni
stroški

Neposredni
stroški

knjigovodski
dobiček

Pogled knjigovodje
na podjetje

Prihodek
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Celotni stroški: stalni in spremenljivi

Skupne stroške delimo:

Stalni stroški, ki se ne spreminjajo v 

odvisnosti od obsega proizvodnje 

Splošni ali nepovratni stroški

Plačamo jih tudi če podjetje ne proizvaja nič!

Najemnina za zemljišča, amortizacija lastnih objektov, 

zavarovanja, stroški vzdrževanja,…. 

Spremenljivi stroški, ki se spreminjajo v 

odvisnosti od obsega proizvodnje 

Se spreminjajo, ko se spreminja količina outputa.

Materijale za proizvodnjo (voda, energija, surovine, …)



Mejna analiza

Skupni stroški

Skupni stalni stroški (TFC)

Skupni spremenljivi stroški
(TVC)

Skupni stroški (TC)

TC = TFC + TVC
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Skupni stroški

Količina Skupni Stalni Spremen.stroški

0 € 3.00 € 3.00 € 0.00
1 3.30 3.00 0.30
2 3.80 3.00 0.80

3 4.50 3.00 1.50
4 5.40 3.00 2.40
5 6.50 3.00 3.50
6 7.80 3.00 4.80

7 9.30 3.00 6.30
8 11.00 3.00 8.00
9 12.90 3.00 9.90

10 15.00 3.00 12.00
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Povprečni stroški

 Povprečni stroški so stroški na tipično enoto 
proizvoda (stroške delimo s količino). 

 AFC padajo z rastjo količine outputa! 

…ker se stalni stroški razporedijo na večjo število 
proizvodov!

 AVC naraščajo z rastjo količine outputa! 

…vzrok: padajoči mejni donosi inputov oz. vložkov 
v proizvodnjo

 Povprečni stalni stroški (AFC)

 Povpr. sprem. stroški (AVC)

 Povpr. skupni stroški (ATC, tudi AC)

A(T)C = AFC + AVC
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€3.00

Povprečni stroški

Količina AFC AVC ATC

0 — — —
1 €0.30 €3.30
2 1.50 0.40 1.90

3 1.00 0.50 1.50
4 0.75 0.60 1.35
5 0.60 0.70 1.30
6 0.50 0.80 1.30

7 0.43 0.90 1.33
8 0.38 1.00 1.38
9 0.33 1.10 1.43

10 0.30 1.20 1.50
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Mejni stroški

Mejni stroški (MC) označujejo 
dodatne stroške pri proizvodnji ene 
dodatne enote dobrine (outputa). 

Oblika krivulje mejnih stroškov:
Za večino proizvodnih dejavnosti je 

kratkoročna krivulja mejnih stroškov v obliki 
črke U 

neposredna povezava z obliko proizvodne funkcije 
oz. krivulje mejnega proizvoda 

Ekonomsko racionalen obseg proizvodnje je 
v rastočem delu krivulje mejnih stroškov! 
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Mejni stroški

Količina Skupni 
stroški 

Mejni 
stroški 

Količina Skupni 
stroški 

Mejni stroški 

0 €3.00 —    

1 3.30 €0.30 6 €7.80 €1.30 

2 3.80 0.50 7 9.30 1.50 

3 4.50 0.70 8 11.00 1.70 

4 5.40 0.90 9 12.90 1.90 

5 6.50 1.10 10 15.00 2.10 
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Oblike stroškovnih krivulj

 Tudi krivulja povprečnih stroškov ima ‘U’ 
obliko.
Pri nizki proizvodnji so povprečni stroški visoki, 

ker so stalni stroški porazdeljeni le na nekaj enot.

Povprečni stroški naraščajo, ko se povprečni 
variabilni začnejo povečevati. 

Ko so mejni stroški (MC) manjši kot 
povprečni skupni stroški (AC), povprečni 
stroški padajo. 

Ko so mejni stroški (MC) višji kot povprečni 
skupni stroški (AC), slednji rastejo
Krivulji MC in AC se torej sekata v minimumu AC
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ATC
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III. Organizacija poslovanja: 
Določitev optimalnega obsega 
proizvodnje z uporabo načela 

dodatnosti/mejnosti
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Cilj podjetja

Ekonomski cilj podjetja je 

maksimiranje dobička. 
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Koliko proizvesti?

Obseg proizvodnje, ki prinaša 
največji dobiček.

Primeri:

 Obseg pridelave žit (GMO koruza)

 Peka kruha

 Količina pridelanega vina

Pogoj:

 Nespremenjena proizvodna sredstva in 
tehnologija! Zgolj povečevanje inputov…
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Ponovitev: Dobiček, skupni prihodki in skupni 
stroški podjetja

Skupni prihodki, TR
 Znesek, ki ga podjetje prejme s prodajo svojih 

proizvodov in storitev. 

Skupni stroški, TC
 Znesek, ki ga podjetje plača za vložke v proizvodnjo. 

Dobiček, P

je razlika med skupnimi prihodki in 
skupnimi stroški.

Dobiček = skupni prihodek – skupni stroški

P = TR - TC
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Izhodišča

 Zanima nas, koliko naj proizvajalec (podjetje) 

proizvede v razmerah popolne konkurence

– (popolna konkurenca: o tem več pri trgih v realnosti)

 Predpostavke:

– Ne spreminjamo tehnologije, ampak povečujemo 

proizvodne vložke / inpute!

– Predpostavimo, da je na trgu identičnega proizvoda mnogo 

majhnih podjetij, ki ne morejo vplivati na tržno ceno. 

– Dodatni prihodek s prodajo dodatne enote je enak tržni 

ceni (NI RABATOV, KOLIČINSKIH POPUSTOV…)

– Cilj proizvajalcev: maksimiranje dobička!
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Ekonomski optimum 
koliko proizvajati? – kruha na dan

Output

TPP, Y

Skupni 

prihodek

TR (TVP)

Skupni 

stroški

TC

Dobiček

P

Mejni stroški

MC

Povprečni 

stroški

AC

0 0 150 -150

100 100 208 -108 0,58 2,08

200 200 238 -38 0,3 1,19

300 300 264 36 0,26 0,88

400 400 290 110 0,26 0,73

500 500 322,5 177,5 0,33 0,65

600 600 369,5 230,5 0,47 0,62

700 700 439 261 0,70 0,63

800 800 600 200 1,61 0,75

Pmax???

Mejni 

prihodek

MR (=Py)

1

1

1

1

1

1

1

1

MR=DTR/DY

Predpostavka: posamezni proizvajalec s 

količino last. proizvod. nima vpliva na trž. ceno
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Ekonomski optimum (koliko proizvajati?)
-grafična rešitev
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Mejni stroški
MC

Povprečni
stroški AC

Mejni prihodek
MR (=Py)

Ekonomski optimum proizvodnje je v točki, kjer MR = MC !!!

Pmax !!!
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Ekonomski optimum (koliko proizvajati?)

Izračun 
Funkcija dobička

¶ = TR – TC

Išči maksimum 
odvajaj po TPP

0= dTR/dTPP – dTC/dTPP

0=MR-MC

MR  = MC

Py = MC
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Časovni okvir ekonomskega odločanja

 Kratki rok v ekonomiki:

– Kratki rok je časovni okvir, v katerem količine enega 

ali več proizvodnih dejavnikov ne moremo 

spreminjati (vsaj en proizvodni dejavnik je fiksen). 

– Kratkoročne odločitve lahko hitro spremenimo 

 Dolgi rok v ekonomiki:

– Dolgi rok je časovni okvir, v katerem lahko 

spreminjamo obseg rabe kateregakoli proizvodnega 

dejavnika (vsi proizvodni dejavniki so variabilni).

– Dolgoročnih odločitev ni lahko hitro spremeniti.
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Časovni okvir in ekonomsko racionalni obseg 
proizvodnje

 Kratki rok
– Na kratki rok mora podjetje pokrivati vsaj vse 

spremenljive stroške proizvodnje

– Preostanek sredstev po plačilu spremenljivih 
stroškov podjetje nameni plačilu stalnih stroškov

• stalni stroški so plačani v celoti  dobiček

• Plačan je le del stalnih stroškov  izguba

– Minimiranje izgube: ekonomsko racionalna 
odločitev podjetja za KR časovno obdobje

 Dolgi rok
– Na dolgi rok mora podjetje pokrivati vse stroške 

proizvodnje
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Odločanje podjetja in časovni okvir - primeri

 P= 8 €/enoto:
– Podjetje proizvaja z 

dobičkom; smotrno ohraniti 
proizvodnjo na dolgi rok

– Pričakovati je vstopanje 
novih podjetij na trg

 P= 6 €/enoto:
– Podjetje proizvaja z izgubo

– Variabilni stroški so pokriti, 
del prihodkov namenja za 
plačilo FC – smotrno na 
kratki rok (minimiranje 
izgube)

 P= 5 €/enoto:
– Točka zaprtja; od te točke 

navzdol podjetje ne pokrije 
niti variabilnih stroškov

– Z vsako proizvedeno enoto 
dobrine bi izguba narasla

Q

P
, 

€
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Kako proizvesti?

Koliko posameznega inputa 
porabiti?
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Primer

Pridelek pšenice v odvisnosti od količine 
dušika v obliki gnojil

Količina (peke) kruha v odvisnosti od 
količine moke. 

Količina (peke) kruha v odvisnosti od 
vloženega dela (ob enaki opremi in 
energiji).
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Ekonomski kazalniki

 Za natančno določitev ekonomskega optimuma 
rabe enega inputa je potrebno upoštevati še 
cene inputa in outputa. Uvedemo nove 
kategorije:

 Skupna vrednost proizvoda (TVP)
– Funkcijo celotnega proizvoda TP množimo s ceno 

outputa, da dobimo vrednost proizvodnje pri 
posamezni količini inputa. 

 Mejni prihodek proizvoda (MRP)
– Je povečanje vrednosti proizvoda, če se input poveča 

za eno enoto. 

 Mejni strošek vložka (MIC)
– Je strošek dodane enote inputa. 
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Določitev ekonomsko optimalne rabe 
variabilnega vložka/inputa

X1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

TPP

0
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MPP

7,5

17,0

19,0

12,5

8,8

6,2

4,3

2,9

1,8

1,0

-0,2

Za določitev ekonomske rabe variabilnega vložka moramo 

poznati cene proizvoda in vložka!

Predpostavimo: Py = 1 € / enoto; PX1
= 5 € / enoto

Skupna vrednost 

proizvoda, TVP

0
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Mejni prihodek 

proizvoda, MRP

7,5

17,0

19,0

12,5

8,8

6,2

4,3

2,9

1,8

1,0

-0,2

Mejni strošek 

vložka, MIC

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

TVP=TPP*Py MRP=MPP*Py

TIC=X1*PX1

MIC=DTIC/DX1

=PX1
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Krivulja skupne vrednosti proizvoda 
(TVP)
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proizvoda (skupni prihodek)
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Krivulji mejne vrednosti proizvoda (MRP) 
mejnih stroškov proizvodnje (MIC)

Inpute se splača povečevati do točke, ko je prihodek 
dodane enote inputa višji od njegovega stroška. Do 
zadnje take enote inputa povečujemo obseg dobička.
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Ekonomski optimum proizvodnje 
(koliko variabilnega vložka uporabiti?)
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Ekonomski optimum proizvodnje 
(koliko variabilnega vložka uporabiti?)

Izračun (iščemo največji dobiček s povečevanjem inputa):

Dobiček = Skupna vrednost  proizvoda  - stroški vložka

Išči maksimum: Pmax, ko
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Dodatno: 

Kako proizvesti?

Kakšna kombinacija inputov je 
optimalna?
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Primer

 Delo ali kapital

– delovno intenzivno ali ekstenzivno

– kapitalno intenzivno ali ekstenzivno

– ali kombinacije le teh dveh

 Različne vrste kapitala

 Peka tortic več dela ali kapitala.

 Proizvodnja vina, več lesene ali nerjaveče posode. 

 Enak proizvod in nespremenjeni drugi proizvodni 
dejavniki. 
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Ekonomski optimum rabe dveh vložkov 
(inputov)

 Pomagamo si tako, da 
fiksiramo output (s tem 
pa tudi prihodek) ter 
potem: 

– iščemo kombinacijo 
vložkov z najnižjimi 
stroški pri danem 
outputu! 

 Različni vložki pomenijo 
različne tehnologije!

 Samo ena kombinacija da 
najnižje stroške!

 To je C!

X1
delo

X2
kapital Strošek

A 1 6 20

B 2 3 13

C 3 2 12

D 6 1 15

Stroški različnih kombinacij 

inputov pri p1 = 2 € in p2 = 3 za 

output 346 enot

Primer: Proizvajalec lahko izbira med kombinacijami dveh vložkov

Proizvodna funkcija: Y=f (X1, X2), oziroma natančneje Y=f (X1, X2 X3,…Xn)
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Enak proizvod (obseg) ob rabi dveh inputov
prikažemo s krivuljo enakega proizvoda -

IZOKVANTA

IZOKVANTA –

grafična 

predstavitev možnih 

kombinacij X1 in X2

za dosego enake 

količine proizvoda  

Yn= 346

X1

X2

A

B

C

Pomagajmo si najprej z grafičnim prikazom!.

A, B, C različna razmerja med inputoma X1 in X2, 

D

Povežimo 

točke iz 

tabele!
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Krivuljo lahko opišemo z nagibi krivulje:
Tehnična nadomestljivost med vložki

Zamenljivost med vložkoma: STOPNJA TEHNIČNE 

NADOMESTLJIVOSTI (MRS)

MRS = D X2 / D X1

Padajoča stopnja 

nadomestljivosti!

3

3

1

1

X1

X2

Yn

MRS=1/3

MRS=3/1

Posebna primera:

MRS=konst.
Popolna 

substituta

X1

X1

X2

X2

Popolna 

komplementa

Potek odvisen 

od zakona o 

padajočih 

donosih! 
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Krivulja enakih stroškov - IZOKOSTA

Za iskanje prave kombinacije 

vložkov z najnižjimi stroški 

oblikujemo izokosto!

Ob danih cenah so možne različne 

kombinacije inputov za enake 

stroške! 

X1

X2

Yn

TC=15

TC=12

TC=9

TC=6

Vsaka točka na krivulji 

predstavlja enake celotne 

stroške TC. 

To lahko zapišemo kot

X2 = - p1/p2 * X1

Nagib krivulje je - p1/p2
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Ekonomsko optimalna raba vložkov

Izbira kombinacije vložkov z najnižjimi stroški!

X1

X2

Yn

IZOKOSTA

=krivulja enakih 

stroškov

razmerje med PX2 in

PX1 konstantno –

izokosta ima obliko 

premice, 

naklon = - pX1/pX2

C

Ekonomsko optimalna 

kombinacija X1 in X2

(MRS= -pX1/pX2)

Išćemo tisto izokosto, ki v dani 

proizvodnji da najnižje stroške! 

To je v eni sami točki!, ko se 

naklona obeh krivulj izenačita!
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Ekonomsko optimalna raba vložkov
Do istega rezultata je možno priti še z izpeljavo enačbe 

dobička, kjer optimiramo stroškovni del. 

Izračun 
Če proizvajamo enak proizvod, nas zanima proizvodnja z 
najnižjimi stroški:

TC = X2p2+ X1*p1

Išči minimum (odvajaj po X1)
Najprej preuredi /p2

X2 = -X1*p1/p2

odvajaj po X1

dX2/dX1= -p1/p2

MRS  = -p1/p2
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Dodatno: 

Kaj proizvesti?

Kakšna kombinacija proizvodov?
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Primer

Pridelava dveh živil (v okviru iste proizvodne 
skupine: meso, mleko, vino, pekovski izdelki) pri 
danih proizvodnih sredstvih (oprema, surovine…)

Mlekarna specializirana lahko:

– Sveže mlečne izdelke

– Sladolede

– Kombinacija

Mesna industrija: 

– Trajni sušeni mesni izdelki

– Sveže mesni izdelki
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Ekonomski optimum izbire dveh 
proizvodov

 Pomagamo si tako, da 
fiksiramo inpute (s tem pa 
tudi stroške) ter potem: 

– iščemo kombinacijo 
dveh proizvodov, ki 
dajo najvišji prihodek!

 Obseg proizvodnih 
dejavnikov in tehnologija 
sta nespremenjeni. 

 Samo ena kombinacija da 
najvišje prihodke!

 To je B!

Y1
(mleko)

Y2
(jogurt) Prihodek

A 0 10 20

B 5 7 21,5

C 7 5 20,5

D 10 0 15

Prihodki različnih kombinacij 

proizvodov pri p1 = 1,5 € in p2 = 

2€ pri stroških 15€

Proizvajalec lahko izbira med kombinacijami dveh proizvodov/dejavnosti

Dejavnosti si medsebojno konkurirata za uporabo istih vložkov!
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Krivulja proizvodnih možnosti! 
(odnos: proizvod – proizvod)

Primer: Proizvajalec lahko izbira med kombinacijami dveh proizvodov/dejavnosti

Dejavnosti si medsebojno konkurirata za uporabo istih vložkov!

Y1 (mleko)

Y
2

 (
jo

g
u
rt

)
PPC -krivulja proizvodnih 

možnosti, 

transformacijska krivulja 

naklon (stopnja zamenjave)

 MRT  DY2 / DY1

Proizvajalec lahko 

proizvaja različne količine 

dveh proizvodov pri danih 

inputih.

A, B, C, D… največ kar je 

sposoben proizvesti.

F… proizvaja pod 

možnostmi.

E… ni mogoče proizvesti. 

C

E

D

A

B

F
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Krivulja enakih prihodkov

Za iskanje prave kombinacije proizvodov z najvišjimi prihodki 

oblikujemo krivuljo enakih prihodkov!

Ob danih cenah so možne različne kombinacije prihodkov! 

Y1

Y2

Xn = fiksiran

TR=25

TR =20

TR=15

TR=10

Vsaka točka na krivulji 

predstavlja enake celotne 

prihodke TVP (TR). 

To lahko zapišemo kot

Y2 = - p1/p2 * Y1

Nagib krivulje je - p1/p2
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Ekonomsko optimalna izbira proizvodnje

Odločitev na podlagi najprimernejšega razmerja med ceno in stopnjo 

zamenjave obeh proizvodov !

Premica enakih 

prihodkov =

TVP= Y1*p1
+Y2*p2

Y1 (mleko)

Y
2

 (
jo

g
u
rt

)
Ekonomsko optimalna 

kombinacija Y1 in Y2

(MRT= -p1/p2)

E



Mejna analiza

64

Ekonomsko optimalna izbira proizvodnje

Izračun 
Iščemo največji možni prihodek pri dveh proizvodih (stroški so 

fiksirani)

TVP = Y2*p2+ Y1*p1

Išči maksimum (odvajaj po Y1)
Najprej preuredi /p2

Y2 = -Y1*p1/p2

odvajaj po Y1

dY2/dY1= -p1/p2

MRT  = -p1/p2
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Kratek preskus znanja

1) Mejni prihodek je... 

a) dodatni prihodek, ki ga ustvarimo z izdelavo ene dodatne enote outputa

b) dodatni strošek, nastal ob izdelavi ene dodatne enote outputa

c) vrednost najbolj smiselne alternativne rabe inputa

d) strošek izgubljene priložnosti.

2) Če poznamo podatke, koliko znašajo spremenljivi stroški in stalni stroški ob določenih 
obsegih proizvodnje, lahko izračunamo: 

a) mejne stroške,

b) povprečne skupne stroške,

c) dobiček,

d) nič od tega.

3) Proizvodna funkcija proizvodnje kruha prikazuje odnos: 

a) med vrednostjo vložkov in proizvodov,

b) ki nakazuje, najboljši odnos kombiniranja vložkov (npr. pšenice, vode, kvasa za proizvodnjo  
poljubne količine kruha,

c) med fizičnim obsegom proizvodnje kruha in količino vložka v proizvodnjo (npr. pšenice),

d) med mejnim proizvodom in ceno vložka v proizvodnjo.

4) Če mejni prihodki (torej prihodki, doseženi s proizvodnjo dodatne enote outputa) presegajo 
mejne stroške, potem…

a) smo dosegli ekonomski optimum proizvodnje

b) bi bilo ekonomsko smotrno povečevati proizvodnjo

c) bi bilo ekonomsko smotrno zmanjševati proizvodnjo

d) samo na podlagi informacije iz zgornjega vprašanja ne moremo podati nobenega dokončnega 
sklepa. 
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Vprašanja za utrjevanje znanja

 Naštej glavne skupine proizvodnih dejavnikov. Kakšna je njihova vloga v 
procesu nastajanja dobrin?

 Med katerima dvema vrstama kapitala razlikujemo v proizvodnji? Za vsako 
od njiju navedite po štiri primere iz živilstva! 

 Kaj je temeljni ekonomski cilj podjeta? Opredelite pojme: skupni (celotni) 
prihodki, skupni stroški, dobiček!

 Opredelite razliko med stalnimi in spremenljivimi stroški! Vsaj katere stroške 
proizvodnje mora podjetje pokrivati na kratek rok?

 Kaj so povprečni stroški?  Kaj se dogaja s povprečnimi stalnimi stroški v 
odvisnosti od obsega proizvodnje?

 Kako bi razložili mejne stroške? Zakaj so pomembni?
 Kaj je proizvodna funkcija? S kakšnimi kazalniki jo lahko opišemo? 
 Kaj so to faze proizvodne funkcije in v kateri fazi se splača proizvajati?
 Kako v razmerah popolne konkurence določiti ekonomsko optimalni obseg 

proizvodnje? Primer?
 Ali se mejni prihodek v razmerah popolne konkurence spreminja z večanjem 

proizvodnje? Zakaj oz. zakaj ne? 
 Zakaj je ekonomski optimum obsega proizvodnje v točki, ko se mejni stroški 

izenačijo z mejnimi prihodki? Odgovoru po potrebi dodajte grafično 
ponazoritev. 


