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Predgovor  
 
 
 
Knjiga z naslovom Računovodstvo za odločanje, ki je pred vami, je prvenstveno namenjena 
podiplomskim študentom Fakultete za poslovne vede, smer Komerciala. Je temeljni učbenik 
pri predmetu »Računovodstvo za odločanje«, ki je obvezen predmet bolonjskega študijskega 
programa Komerciala, modula: Računovodstvo in kontroling. Predmet izhaja iz spoznanja, 
da je treba v podjetju in zunaj njega sprejemati različne odločitve. Splošno je znano, da so 
odločitve bolj kakovostne, kar pomeni lahko z manj negativnimi posledicami, če tisti, ki 
odloča, to dela na podlagi relevantnih informacij, kot pa, če se odloča po zdravem razumu. 
To morajo upoštevati tako tisti, ki pripravljajo informacije, kot tisti, ki jih  uporabljajo. Pričujoča 
knjiga ima namen študentom približati zapleteno problematiko pripravljanja računovodskih 
informacij za notranje in zunanje odločanje. Oblikovana je tako, da najprej s teoretičnega 
vidika obrazloži možnost izbire relevantnih informacij za notranje ali zunanje odločanje, nato 
pa vpliv izbire posamezne metodike prikaže s praktičnim primerom. Pri snovanju njene 
vsebine so bile upoštevane tako usmeritve bolonjskega študija in program predmeta kot tudi 
potrebe prakse. Upam namreč, da jo bodo študentje odprli takrat, ko se bodo morali učiti za 
izpit, pa tudi kasneje, ko bodo v praksi. Poleg tega sem prepričana, da je lahko koristna tudi 
za poslovodje, ki morajo pri svojem vsakdanjem delu uporabljati različne računovodske in 
neračunovodske informacije, ter za deležnike  zunaj podjetja, ki se na podlagi javno 
dostopnih računovodskih poročil odločajo za sodelovanje s podjetjem. Lahko jo koristno 
uporabljajo tudi računovodje podjetij, ko nastopajo v vlogi najpomembnejših pripravljavcev 
računovodskih poročil tako za zunanje kot notranje odločanje. Prepričana pa sem, da ne bo 
škodila niti tistim, ki bodo želeli več zvedeti o uporabnosti  računovodstva pri zbiranju 
informacij za odločanje.  
 
V knjigi so upoštevani najnovejši dosežki s področja pripravljanja računovodskih informacij  
za notranje in zunanje odločanje, seveda v obsegu, ki sta ga narekovala namen in cilj  
raziskovanja. Čigave dosežke sem  uporabila, je videti iz seznama literature in navedb v 
tekstu, če sem dosežke posameznih avtorjev povzemala dobesedno. Med avtorji, katerih 
ideje sem uporabila več kot izhaja iz navedene literature, moram posebej omeniti profesor dr. 
Ivana Turka, najpomembnejšega  strokovnjaka  s področja računovodstva, zlasti 
računovodstva za odločanje v Sloveniji. Bil mi je učitelj in svetovalec,  njegova šola,  
predvsem pri izrazoslovju,  mi je dala neizbrisen pečat. Zato se v  tem  delu  zrcalijo tudi 
izkušnje, ki sem jih pridobila v sodelovanju z njim.  
 
Recenzenta knjige sta ugledna profesorja računovodstva, ki imata poleg ogromnega 
teoretičnega znanja o računovodstvu in področjih, ki so z računovodstvom  ozko povezana, 
tudi praktične izkušnje, zato upamo, da knjiga nima strokovnih napak ali nedorečenosti. 
Obema se za recenzijo najlepše zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki bodo knjigo 
prebrali in dali koristne napotke za izboljšanje njene vsebine.  
 
 

Avtorica 
 
 
 
 

Ljubljana, november 2010 
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