
POSTANITE STROKOVNJAK S
PODROČJA RAČUNOVODSTVA

IN FINANC

Predstavitev dodiplomskega študija Računovodstvo in finance
 in Certifikata Poslovodni računovodja 



Po končani šoli bodo vaše možnosti za nadaljnjo kariero zelo odprte. Kot poslovodni
računovodja imate veliko možnosti; postanete lahko postanete svetovalec poslovodstvu,
vodja računovodskega servisa ... Strokovnjaki s področja računovodstva in financ so tudi
odlični direktorji, saj razumejo ustroj poslovanja podjetja in financ, znajo zahtevati prava in
smiselna poročila od računovodsko-finančnih služb.

Karierne možnosti

Postali boste strokovnjak s področja računovodstva in financ,
razumeli boste ustroj poslovanja podjetja iz poslovodnega vidika,
razumeli boste, zakaj podjetje zapade v krizo in kako mu lahko pomagate,
postali boste nepogrešljiv strokovnjak v procesu odločanja,
s strokovnimi nasveti vam pomagamo skozi študij, kot tudi v nadaljevanju vaše poslovne kariere. 

Zakaj študij na VŠR? 

Delo na praktičnih primerih

Predmetnik prvega letnika je enak, ne glede na smer. V drugem letniku pa se vsebine
razdelijo. Če izberete smer računovodstvo, boste poglobili znanja s področja računovodstva s
poudarkom na upravljalnem - poslovodnem računovodstvu. Če pa izberete smer finance,
boste poglobili znanja s področja financ in tudi osebnih financ.
V tretjem letniku je še več smernih predmetov glede na smer študija, kar pripomore k temu,
da postanete strokovnjak s področja računovodstva ali strokovnjak s področja financ.

Izbrati smer računovodstvo ali smer
finance? 

Specializirano znanje

Znanja, ki jih boste pridobili v okviru študija, vam bodo pomagala, da boste postali strokovnjaki na
svojem področju. Pridobili boste sposobnost kritične presoje dogajanja v organizaciji, se uspešno
soočili z izzivi v praksi in bili sposobni prevzeti odgovornost za svoje predloge in odločitve.
Računovodstva in financ vas ne bo naučil nihče drug na način, kot to počnemo pri nas. 

Predavatelji so praktiki, ki svoje znanje dnevno utrjujejo tudi pri svojem svetovanju. Vedno vam bodo
znali odgovoriti in odgovore prikazati na konkretnih primerih, ki lahko izhajajo tudi iz vaše prakse.



Osnove ekonomije 
Uvod v računovodstvo 
Osnove informacijske tehnologije 
Matematika 
Angleščina 1/ Nemščina 1 
Poslovne finance 1
Teorija organizacije 
Upravljalno (poslovodno) računovodstvo 
Ekonomika podjetja

RAČUNOVODSTVO / FINANCE

Finančno računovodstvo
Poslovne finance 2
Davki I
Osnove gospodarskega prava 1
Osnove analize poslovanja 
Gospodarska in finančna
matematika 
Angleščina 2, nemščina 2
Upravljalno računovodstvo 2
Praksa v podjetju

Finančno računovodstvo 
Poslovne finance 2 
Davki I
Osnove gospodarskega prava 1 
Osebne finance 
Osnove analize poslovanja 
Gospodarska in finančna
matematika 
Angleščina 2, nemščina 2 
Praksa v podjetju

2. letnik 

3. letnik 

1. letnik 

smer: Računovodstvo smer: Finance

smer: Računovodstvo smer: Finance

Osnove gospodarskega prava 2
Davki 2
Zahtevna področja s finančnega
računovodstva 
Organiziranje računovodstva in
financ v podjetju 
Stroškovno računovodstvo
Računovodsko poročanje
4 izbirni predmeti*

Zahtevna poglavja iz analize
poslovanja
Finančni inštrumenti in borzno
poslovanje
Osnove gospodarskega prava 2
Davki 2 
Obvladovanje finančnih tveganj
Financiranje rasti podjetja
4 izbirni premeti*

Diplomska naloga

Če vas zanimajo le
posamezni predmeti,
lahko opravite izpite
le za izbrane vsebine

in pridobite ECTS
točke.  

 
V eč o tem 

 

Diplomska naloga je samostojno pisno strokovno delo, v
katerem študent/ka pod vodstvom mentorja obdela izbrano
temo. Z izdelavo diplomskega dela študent/ka dokaže, da zna
uporabiti znanje teorije in metode računovodstva in financ ter
metodologije raziskovanja pri reševanju konkretnega
problema s področja, ki ga proučuje.

Priporočamo vam, da ves čas študija razmišljate o temi
diplomske naloge in izberete tako, ki vas zanima, ker vam bo
pisanje diplomske naloge v tem primeru šlo veliko bolje od
rok.

dodiplomski program

https://www.vsr.si/ostala-izobrazevanja/seminarji-z-moznostjo-preizkusa/


Procesi in informacijske tehnologije v
poslovnem okolju 
Kriza in krizno vodenje podjetja 
Vodenje informacijskih projektov 
Uporaba informacijskih programov 

Ocenjevanje vrednosti podjetij 
Ravnanje s človeškimi dejavniki 
Mednarodno poslovanje 
Načrtovanje in organizacija knjigovodstva 
Management v računovodstvu 
Zunanje opravljanje računovodskih storitev 

Uvod v forenzično računovodstvo 
Notranje revidiranje 
Zunanje revidiranje 

Zahtevna poglavja iz analize poslovanja 
Financiranje rasti podjetja 
Računovodske rešitve pri drugih zavezancih za
računovodenje
Osnove mednarodne obdavčitve
Računovodsko poročanje po mednarodnih
standardih. 

izbirni predmet 1: 

izbirni predmet 2: 

izbirni predmet 3: 

izbirni predmet 4: 

Procesi in informacijske tehnologije v
poslovnem okolju 
Kriza in krizno vodenje podjetja 
Uporaba informacijskih programov 

Ocenjevanje vrednosti podjetij 
Ravnanje s človeškimi dejavniki 
Mednarodne finance 
Zunanje opravljanje računovodskih storitev

Forenzične preiskave v financah 
Notranje revidiranje 
Osnove mednarodne obdavčitve 

Upravljalno (poslovodno) računovodstvo 2 
Organiziranje računovodstva in financ v
podjetju 
Kvantitativne metode v financah 

izbirni predmet 1: 

izbirni predmet 2: 

izbirni predmet 3: 

izbirni predmet 4: 

Izbirni predmeti

3. letnik 
smer: Računovodstvo smer: Finance

V tretjem letniku študentje izberejo 4 izbirne predmete, ki se lahko vsako leto spreminjajo.
Izbirni predmeti so razdeljeni v 4 sklope. Vsak študent izbere po en predmet iz vsakega sklopa. 

Strokovna praksa 
Do zagovora diplomskega dela mora študent obvezno opraviti strokovno prakso in oddati
poročilo o praksi referatu šole. Prakso opravljajo redni in izredni študentje. Opravljanje
obvezne strokovne prakse so v celoti oproščeni le tisti študentje, ki so bili v času študija (ali
prej) vsaj 1 leto redno zaposleni na ustreznih delovnih mestih ali imajo svoje (delujoče)
podjetje. Sicer pa ima VŠR sklenjene pisne dogovore o zagotavljanju praktičnega usposabljanja
z več organizacijami. Podatki o možnostih so na razpolago v referatu VŠR.

3 leta, 
180 ECTS, 28 izpitov

praksa, diplomska naloga



Podjetje in poslovanje
Načrtovanje poslovanja in oblikovanje poslovnih odločitev
Analiza poslovnih subjektov
Finančno računovodstvo
Poslovne finance
Proces oblikovanja odločitev
En izbirni predmet

Gospodarsko pravo in poklicna etika
Prevare in njihovo preprečevanje
Uporaba informacijskih programov

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

 
POSLOVODNI RAČUNOVODJA

Za pridobitev
certifikata morate

opraviti vse obvezne
predmete in en izbirni

predmet.
 

Opravite lahko tudi
posamezne izpite

v kratkem času pridobiti dobre temelje za vodenje podjetja, 
boljše razumeti vpetost računovodstva v poslovne procese podjetja, 
razumeti, kako lahko računovodski podatki bistveno vplivajo na procese oblikovanja
odločitev v podjetju. 

Program CPR je primeren za vse, ki si želijo bolje razumeti poslovanje podjetja s poudarkom
na računovodstvu. 

Program izpopolnjevanja Certificirani poslovodni računovodja je povsem primerljiv s
tovrstnimi uveljavljenimi programi v Evropi in v ZDA.

Udeležbo na programu vam svetujemo, če želite:

Če želite znanje, s katerim boste svoje podjetje peljali do novih uspehov, so vsebine, ki jih
pokriva CPR  prave za vas. 

Predmetnik 

1 leto, 
50 ECTS, 7 izpitov

certificirani program

https://www.vsr.si/ostala-izobrazevanja/seminarji-z-moznostjo-preizkusa/


Študirajte na Visoki
šoli za računovodstvo

in finance

Lokacije
Ljubljana, Maribor, online

www.vsr.si

Najboljši način, da pridobite vsa predstavljena znanja
je, da se nam pridružite na študiju Visoke šole za
računovodstvo in finance in postanete del velike

družine strokovnjakov s področja računovodstva in
financ. 

http://www.vsr.si/

