
 

UPEŠ 
2. in 3. letnik 
 
Študijsko leto 2007/2008 
 
 
Navodila za delo pri predmetu Statistika za poslovno odločanje 
 
 
1. Način dela ter sistem preverjanja znanja pri predmetu zahtevajo redno prisotnost na 

predavanjih, vajah in seminarjih. 
 
2. Predavanja se bodo pričela 3.10.2007, vaje pa 8.10.2007. Evidenčno vpisani študentje, 

izredni študentje in študentje na daljavo, ki želijo biti v tem semestru vključeni v redni 
potek dela, morajo svojo namero obvezno evidentirati pri asist. dr. Mojci Bavdaž in pri 
asist. mag. Jožetu  Sambtu v prvem mesecu vaj. 

 
3. Inskripcija in frekvenca pri predmetu Statistika za poslovno odločanje nista potrebni. O 

tem so seznanjeni tudi v referatu za študijske zadeve. 
 
4. V študijskem letu 2007/2008 velja pri predmetu Statistika za poslovno odločanje 

naslednji način vrednotenja pogojev za pristop k izpitu ter samega izpita: skupna 
izpitna ocena je oblikovana na osnovi aktivnega sodelovanja na računalniških seminarjih 
(največ 10% skupne ocene), uspešno opravljene seminarske naloge (največ 20% skupne 
ocene) ter pisnega izpita (največ 70% skupne ocene). 

 
5. Računalniški seminarji bodo potekali v računalnici R-214 in R-209. Računalniški 

seminarji bodo štirje, vsak pa bo trajal po dve šolski uri. Udeležba ni obvezna, je pa zelo 
priporočljiva. Z aktivnim sodelovanjem si lahko na vsakem računalniškem seminarju 
prislužite 2,5% skupne ocene. Na vsakega od štirih računalniških seminarjev se bo 
potrebno prijaviti preko spletne strani predmeta (rubrika Prijava na obveznosti). Na vsak 
seminar obvezno prinesite delovne liste, ki bodo objavljeni na spletni strani predmeta, 
indeks ali kakšen drug identifikacijski dokument ter pisalo. 

 
6. Seminarska naloga pomeni samostojno statistično analizo izbranega vprašanja, 

povezanega s poslovnim odločanjem. Seminarska naloga je obvezna. Teme seminarskih 
nalog z napotki za izdelavo bodo objavljene konec oktobra. Izbrano temo za seminarsko 
nalogo boste prijavili na avditornih vajah. Na prvem računalniškem seminarju bomo 
naredili primer, ki vam bo zelo pomagal pri pripravi seminarske naloge. Rok za oddajo 
seminarske naloge je ponedeljek, 26.11.2007, do 11. ure v škatlo na recepciji, predstavitve 
in zagovori nalog pa bodo potekali med 17.12.2007 in 4.1.2008 po predhodno objavljenem 
razporedu. 

 
7. Izpit traja 90 minut. Na mizi imate lahko samo pisalo in kalkulator z najenostavnejšimi 

računskimi operacijami. Rešiti morate 10 krajših nalog (7 jih je tipa “multiple choice”, 
preostale tri pa lahko vključujejo razlago kratic, zapis določenega obrazca, navedbo 
vrednosti določenega kazalca ipd.; njihova pravilna rešitev vam prinese 20 točk) in 
odgovoriti na pet odprtih vprašanj (njihova pravilna rešitev vam prinese 80 točk). Na 
izpit obvezno prinesite indeks ali kakšen drug identifikacijski dokument s sliko, ne 
pozabite pa tudi na pisalo in kalkulator. 



 

 
8. Za uspešno opravljen izpit morate zbrati vsaj 50 % možnih točk skupne ocene, 

sestavljene iz udeležbe na računalniških seminarjih (10%), ocene seminarske naloge 
(20%) ter ocene pisnega izpita (70%). Ob tem morate pri pisnem izpitu doseči vsaj 50 % 
možnih točk pisnega izpita. 

 
9. Če obstajajo kakršnekoli nejasnosti v zvezi z vsebino predmeta, s potekom vaj, s 

seminarsko nalogo, z računalniškimi seminarji in/ali z izpitnim redom, najprej preverite 
informacije na spletni strani predmeta. Če tam ne boste našli ustreznega odgovora na 
vaše vprašanje, se obrnite na nas po elektronski pošti ali v času govorilnih ur, ki bodo 
potekale po naslednjem razporedu: 

 
• prof. dr. Lea Bregar vsako sredo ob 14. uri v kabinetu RZ-402  

(e-naslov: lea.bregar@ef.uni-lj.si); 
 
• asist. dr. Mojca Bavdaž vsak ponedeljek ob 11. uri v kabinetu R-412  

(e-naslov: mojca.bavdaz@ef.uni-lj.si); 
 
• asist. mag. Jože Sambt vsako sredo ob 14. uri v kabinetu R-412  

(e-naslov: joze.sambt@ef.uni-lj.si). 
 

10. Študijska literatura. V pripravi so skripta predavanj in zgledi rešenih nalog. Na spletni 
strani pa bomo sproti objavljali še prosojnice predavanj ter delovne liste za avditorne vaje 
in računalniške seminarje. 

 
11. Tekoča obvestila ter podrobnejše informacije o predmetu boste našli na spletni strani 

predmeta Statistika za poslovno odločanje.  
 
 
Želimo vam uspešno študijsko leto! 
 
 
 

        prof. dr. Lea Bregar 
        asist. dr. Mojca Bavdaž 
        asist. mag. Jože Sambt 

 
 
 
 
Ljubljana, 27.9.2007 
 


