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Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

Za vključitev v predmet mora imeti študent dokončan
prvi do tretji semester študija oziroma ustrezna znanja s
področja ekonomije, korporacijskega in upravnega
prava.

ECTS
6

Prvi del: Poslovne finance
1. Predmet poslovnih financ
2. Računovodstvo in poslovne finance
2.1. Računovodsko poročanje v Sloveniji
2.2. Bilanca stanja in izkaz uspeha
2.3. Analiza računovodskih izkazov
3. Finančno načrtovanje
3.1. Načrtovanje dobička
3.2. Poslovni, finančni in celotni vzvod
3.3. Dolgoročno finančno načrtovanje
4. Odločitve o dolgoročnih naložbah (investicijah)
4.1. Časovna vrednost denarja, donosnost in tveganja
4.1. Strošek kapitala in struktura financiranja
4.2. Notranja stopnja donosa, neto sedanja vrednost
5. Financiranje podjetja z lastniškimi viri
6. Financiranje podjetja z dolžniškimi viri
7. Finančno prestrukturiranje, nakup podjetja,
prevzem javne delniške družbe, privatizacija
Drugi del: Javne finance in poslovanje podjetij
1. Predmet javnih financ
2. Uvod v teorijo javnih izdatkov
2.1. Ekonomske funkcije javnega sektorja
2.2. Javne in zasebne dobrine
2.3. Zunanji stroški in koristi dobrin
2.4. Ukrepi države in napake trga
3. Sistem financiranja javne porabe v Sloveniji
3.1.. Značilnosti proračunskega poslovanja
3.2. Pokojninsko zavarovanje
3.3. Zdravstveno zavarovanje
4. Uvod v davčno teorijo
4.1. Želene lastnosti davkov
4.2. Osnovni davčni pojmi in vrste davkov
4.3. Davčna obremenitev, efektivne davčne stopnje in
konkurenčnost4.4. Prevaljevanje davkov5. Davki v
Sloveniji
5.1. Dohodnina , socialni prispevki in stroški dela
5.2. Davek od dohodka pravnih oseb
5.3. DDV in trošarine
5.4. Premoženjski davki

Temeljni literatura in viri / Readings:

SIMONETI MARKO in drugi: Gradiva za predmet Finance na spletni strani predmeta
ČOK MITJA, CIRMAN ANDREJA in drugi : Javne finance v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, 2014.
Zakon o javnih financah (ZJF) , Zakon o prevzemih (ZPRE)

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Namen predmeta je seznaniti slušatelje z osnovnimi
ekonomskimi koncepti na področju poslovnih financ,
davkov in prispevkov ki so osnova za razumevanje
finančnih predpisov in aktualnih vprašanj s področja
javnih in poslovnih financ v Sloveniji. Na praktični ravni
se predvideva, da slušatelji spoznajo ureditev
finančnega načrtovanja in poročanja v javnem in
podjetniškem sektorju v Sloveniji.

Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben izkazati
razumevanje temeljnih ekonomskih in pravnih
instrumentov s področja, jih razvrščati v konkretnih
situacijah. Študent bo sposoben argumentirano
interpretirati zakonske določbe s področja in spremljati
ter analizirati slovensko prakso.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno uporabiti pri
delovanju v gospodarskih družbah kot tudi v javnem
sektorju
Ustno in pisno izražanje o pravno ekonomskih vprašanjih
s področja.
Študenti povezujejo pridobljene znanje predvsem z
drugimi predmeti s področja ekonomijein
gospodarskega prava. Predmet zagotavlja vsebinske
podlage za razumevanje zakona o javnih financah,
davčnih zakonov in zakona o prevzemih.

- predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
konceptov)
- seminarji (seznanitev z rešitvami v slovenskem
pravnem redu in obravnava primerov iz prakse)

Delež (v %) /

Načini ocenjevanja:

Pisni izpit po četrtem semestru.
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 - 10:
od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5 (negativno); ob
upoštevanju Statuta UL in pravil Pravne
fakultete.

Weight (in %)

Reference nosilca / Lecturer's references:

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

Simoneti, Marko, Pavlič-Damijan Jože, Rojec, Matija, Majcen, Boris. Case-by-Case Versus Mass Privatization in
Transition Economies: Initial Owner and Final Seller Effects on Performance of Firms in Slovenia. V: World
Development, Vol. 33, No. 10, 2005.
SIMONETI, Marko, RADEŽ, Jernej. Krizni institucionalni okvir za prestrukturiranje bank in podjetij: kako naprej.
(Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, letn. 39, 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2013, str. 1044-1060.
SIMONETI, Marko. Quantitative easing and non-bank debt financing in Slovenia. V: Learning from history - no more
credit excesses : special issue, (Bančni vestnik, vol. 63, no. 11, nov. 2014). Ljubljana: Združenje bank Slovenije, 2014,
vol. 63, no. 11, str. 22-30.
SIMONETI, Marko. "Dobro" razdolževanje podjetij v Sloveniji po začetku sanacije bank., (Podjetje in delo, ISSN 03536521, letn. 40, 6/7). Ljubljana: GV Založba, 2014, str. 938-953.
SIMONETI, Marko. Coordinated approach to corporate deleveraging in Slovenia. Bančni vestnik, ISSN 0005-4631,
2015, letn. 64, št. 5, str. 10-16.

