Datum: 10. februarja 2014
ŠS M3 - EKONOMIKA POSLOVANJA

ZAPISNIK

srečanja študijske skupine, ki je bilo dne 6. 2. 2014 ob 10.30 v prostorih Ekonomske šole Celje, Vodnikova 10,
3000 Celje.
Prisotni na srečanju: po priloženi listi prisotnosti

SKLEPI IN DOGOVORI:
1. Potrditev dnevnega reda:
Vodja študijske skupine je s predlaganim dnevnim redom seznanila udeležence, ki so se z
njim strinjali.
2. Izobraževanje je zajemalo naslednje teme:



Uporaba računovodskega programa MINIMAX pri pouku računovodstva in izvedba delavnice z vajami
v MINIMAX-u (knjiženje prejetih računov, izdanih računov, obračun plač, razvid zalog, itd.. –
predavatelja Irena Naraks in Anton Brčan .
Predstavitev popravljenih gradiv za Modul Ekonomika poslovanja, Materialno knjigovodstvo in
Finančno knjigovodstvo, pregled Pravilnika v zvezi s tekmovanjem iz znanja računovodstva in tem za
državno tekmovanje iz računovodstva – Tatjana Černač Stupar.

3. Razno
3.1 ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA
Šole izvedejo šolska tekmovanja najkasneje do 25. marca 2014. Naloge za šolska tekmovanja pripravi vsaka šola zase.
Uporabi se pisava Times New Roman, velikost pisave 12.
Do 27. marca 2014 je potrebno poslati na elektronski naslov tekmovanje.racunovodstvo@gmail.com
Martini Marin, organizatorici Državnega tekmovanja v znanju računovodstva naslednje:
 primer prazne naloge s šolskega tekmovanja v Wordu,
 primer rešene naloge napisane v Wordu
 zapisnik šolskega tekmovanja.

PRIJAVA TEKMOVALCEV
Šolske tekmovalne komisije prijavijo državni tekmovalni komisiji po dva tekmovalca z vsake ravni, najkasneje
do 28. marca 2014. Prijavnica bo objavljena na spletni strani Šolskega centra Postojna.
3. 2. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA
Državno tekmovanje iz znanja računovodstva bo v torek, 8. aprila 2014 na Šolskem centru Postojna, Cesta v
Staro vas 2, 6230 Postojna.
.

3.2.1 Vsebina tekmovanja:
a) VIŠJI NIVO – Modul MATERIALNO KNJIGOVODSTVO








Denarno poslovanje
 Poslovni dogodki, ki so vezani na blagajniško poslovanje in lahko zajemajo izpolnjevanje
blagajniškega prejemka, blagajniškega izdatka oziroma blagajniškega dnevnika.
Evidenca zalog materiala
 Nabava materiala po obeh metodah in poraba materiala po metodi FIFO in povprečnih cen, tako v
materialnem kot finančnem knjigovodstvu.
Zaloge trgovskega blaga
 Nabava blaga v skladišču po prodajni vrednosti (posredni in neposredni razvid) in prodaja blaga iz
skladišča po prodajni vrednosti.
Načrtovani (vračunani) neposredni stroški nabave
 Knjiženje na konto 290 in zapiranje konta 290 s konti 660, 702, ali 711.

b) OSNOVNI NIVO – Modul EKP, VS Temeljne računovodske informacije
 Začetna bilanca stanja s popravkom vrednosti, brez izdanih čekov.
 Sredstva in viri sredstev - knjiženje na konte v obliki črke T.
 Stroški z DDV - knjiženje stroškov v temeljnico.
 Izračun strukture oziroma deleža (sredstev in virov sredstev).
TEORETIČNA VPRŠANJA ZAPRTEGA TIPA (DIJAK PRAVILEN ODGOVOR PODČRTA ALI
OBKROŽI). KNJIŽENJE 80% in TEORETIČNA VPRAŠANJA 20%
NA TEKMOVANJU BO V UPORABI KONTNI NAČRT, KI JE OBJAVLJEN V SPLETNI UČILNICI ŠS Ekonomika
3.2.2

Komisije

Organizator: Martina Marin, Ekonomska šola Postojna
Na sestanku ŠS je bilo sklenjeno, da bosta nalogi na obeh nivojih sestavili Veronika Sabadin in Tatjana Černač
Stupar.
Zaradi dveh nivojev tekmovanja bosta popravljali naloge dve komisiji. Trije člani posameznih komisij so bili
določeni na srečanju, četrti član obeh komisij pa je učitelj iz šole organizatorice.
Popravljanje nalog - višji nivo:
1. Anton Brčan –Ivančna Gorica
2. Irena Naraks - Celje

3. Darja Palčič - Koper
4. Martina Marin – Postojna

Popravljanje nalog - osnovni nivo:
1.
2.

Ivana Ciglič – Kočevje
Simona Tement – Maribor

3. Sandra Turk – Nova Gorica
4. Uroš Turk – Postojna

Dijaki poslušajo na različnih šolah omenjena modula v različnih letnikih, zato pri udeležbi na tekmovanju
ni pomembno kateri letnik dijak obiskuje. Na posameznem nivoju lahko dijak tekmuje samo enkrat.
Seminar je trajal 8 pedagoških ur. Vsak od udeležencev bo prejel potrdilo CPI z 0,5 točke.
Poslano:
- članom študijske skupine
- višji svetovalki III
- arhiv študijskih skupin

Zapisala:
Tatjana Černač Stupar
žig
Koordinator študijske skupine:
Tatjana Černač Stupar

