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Redkost dobrin nas sili v njihovo čim učinkovitejšo izrabo – v gospodarjenje. Ker so dobrine redke, se moramo odločati in 
izbrati med več možnostmi – alternativami. Ko se odločimo in izberemo eno, se s tem odrečemo koristim drugih alternativ. 
Korist zavržene alternative imenujemo oportunitetni strošek. Nujnost gospodarjenja narekuje nujnost odločanja. Odločanje 
pa je proces, v katerem se na podlagi zbiranja in vrednotenja informacij o povpraševanju po proizvodih, razpoložljivih 
inputih in tehnologijah odločamo o outputu, ne glede na to, ali govorimo o podjetju, neprofitni organizaciji ali državi. 
Odločitveni proces poteka v petih fazah – ugotavljanje alternativ, določanje možnih izidov, oblikovanje kriterijev za izbor, 
ugotavljanje verjetnosti izida posamezne alternative in izbor alternative. Ideje posameznikov o možnostih učinkovitejšega 
kombiniranja proizvodnih tvorcev, kot to počno konkurenti, lahko pripeljejo do ustanovitve podjetja. Na nastanek podjetja 
in internaliziranje aktivnosti s trga v podjetje vplivajo transakcijski stroški, ki skupaj s stroški internaliziranih prvin določajo 
optimalno velikost podjetja. Na porajanje inovacij in nastanek podjetja oziroma podjetniški proces vplivajo osebni, 
sociološki in drugi okoljski dejavniki. Ker pa vseh dobrin ne moremo pravično porazdeliti samo s pomočjo tržnega 
mehanizma, govorimo tudi o drugih vrstah organizacij, ki jih delimo na profitne in neprofitne ali še na javne, napol javne in 
zasebne. 

O AVTORJU 

Matjaž Kovač je magister pravnih znanosti, strokovnjak za gospodarsko pravo, pogodbeno pravo in davke ter zelo 
ploden avtor na omenjenih področjih. Avtor je visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo 
na Alma Mater Europaea – Evropski Center Maribor in pripravljavec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. 
Je tudi avtor strokovnega priročnika Obdavčevanje svetovnega dohodka (Davčni inštitutu Maribor 2003), 
strokovnega dela Prevozne pogodbe, (Uradni list RS d.o.o., 2007), priročnika Davki od A do Ž (Založniška hiša 
Primath d.o.o., 2008), strokovnega dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvo (Planet GV d.o.o., 2009) in 
strokovne monografije Finančne storitve (De Vesta Maribor, 2011) ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina 
(De Vesta Maribor, 2011) in Zlatega pravila za uravnoteženost javnih financ (De Vesta Maribor, 2012). mag. Matjaž 

Kovač je tudi doktorski kandidat na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru s področja finančnega in davčnega prava.   
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VSEBINA PRIROČNIKA 

 
EKONOMIJA ZASEBNEGA SEKTORJA 
 
 Potrebe in dobrine 
 Produkcijska izbira 
 Stroški in vrste stroškov 
 Nabava in zaloge 
 Trg in konkurenca 
 Makroekonomika 
 Zunanjetrgovinska politika 
 Devizni tečaj in tečajna politika 
 Fiskalna politika in javna poraba 
 

VODENJE IN UPRAVLJANJE ZASEBNEGA SEKTORJA 
 
 Podjetništvo 
 Management podjetja 
 Organizacija 
 Organizacijska kultura in klima 
 Poslovno načrtovanje 
 Poslovni načrt 
 Projektni management 
 Poslovna etika 
 Ravnanje z zaposlenimi in vodenje 
 Sistemiziranje, vrednotenje in nagrajevanje dela 
 Poslovna uspešnost in učinkovitost 

 
FINANCIRANJE ZASEBNEGA SEKTORJA 
 
 Denarni in finančni sistem 
 Finančni trgi 
 Finančna politika 
 Finančne institucije 
 Finančni instrumenti 
 Finančna zavarovanja 
 Viri financiranja podjetij 
 Plačilni sistem in plačilni promet 
 

RAČUNOVODSTVO IN ANALIZA POSLOVANJA V 
ZASEBNEM SEKTORJU 
 
 Računovodstvo zasebnega sektorja 
 Standardi s področja računovodstva 
 Finančno računovodstvo 
 Stroškovno računovodstvo 
 Metode vrednotenja poslovnih učinkov 
 Poslovno računovodstvo 
 Vrednotenje premoženja 
 Računovodski kazalniki 
 

PRAVNI VIDIKI UPRAVLJANJA ZASEBNEGA SEKTORJA 
 
 Korporacijsko upravljanje 
 Sklepanje pogodb med gospodarskimi subjekti 
 Sklepanje delovnih razmerij v zasebnem 

sektorju 
 Davki in davčni sistem 
 Pravice industrijske in intelektualne lastnine 
 Insolvenčni postopki 
 

 

 
 
LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na področju prava, 
ekonomije in davkov. Samostojno ali skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo različne vrste izobraževanj na temo 
gospodarskega, pogodbenega in delovnega prava, prava javnih naročil in javno zasebnega partnerstva ter gradbenega 
prava. Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih posvetovanjih in konferencah s področja prava in ekonomije. Z 
različnim založbami in institucijami sodelujemo pri izdajanju člankov, publikacij in strokovnih monografij.  

Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si 
 
 
 
 
 
 

http://www.leksiakov.si/
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NAROČILNICA 

mag. Matjaž Kovač -  UPRAVLJANJE ZASEBNEGA SEKTORJA 

Naročnik (ime in priimek/podjetje): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Ime in priimek izvrševalca naročila (v primeru, da naročate za podjetje): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Naslov naročnika: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: __________________________________________ 
 
E- Pošta: _________________________________________ 
 
Davčna številka:__________________________________ 
 
PODATKI O NAROČENI KNJIGI 
 
št. izvodov e-knjige: ______ 
 
 
Kraj in datum:                                                  Podpis:   
          
                                                         ŽIG: 
 
 
Izpolnjeno naročilnico nam posredujte po elektronski pošti na naslov: lexiakov@gmail.com.   


