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Postojna, 20. 2. 2016
Šolski center Postojna objavlja v skladu z 10. členom Pravilnika o tekmovanju iz znanja
računovodstva

RAZPIS
18. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA
ZA SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
1. Program tekmovanja za posamezni nivo
OSNOVNI NIVO: MODUL Ekonomika poslovanja, VS Temeljne računovodske informacije –
čas pisanja 60 minut
Ø Začetna bilanca stanja s popravkom vrednosti brez izdanih čekov in menic.
Ø Sredstva in viri sredstev – knjiženje na konte v obliki črke T z zapiranjem kontov.
Ø Stroški z DDV – knjiženje stroškov v temeljnico.
Ø Izračun strukture oziroma deleža (sredstev in virov sredstev).
VIŠJI NIVO: modul Materialno knjigovodstvo – čas pisanja 90 minut
Ø Denarno poslovanje
Blagajniško poslovanje, plačevanje z UPN, bančni izpisek.
Ø Evidenca zalog materiala
Analitična evidenca materiala – analitična kartica, knjiženje nabave materiala po obeh
metodah (posredni in neposredni razvid) in knjiženje porabe materiala po metodah
FIFO in drsečih povprečnih cenah, tako v materialnem kot finančnem knjigovodstvu.
Ø Zaloge trgovskega blaga
Nabava blaga v skladišču po nabavni vrednosti (posredni in neposredni razvid),
prenos blaga iz skladišča po NV v prodajalno in prodaja blaga iz skladišča.
Nabava blaga (obe metodi) in prodaja blaga v prodajalni po prodajni vrednosti z DDV.
Ø Načrtovani (vračunani) neposredni stroški nabave
Knjiženje na konto 290 ali pri materialu ali pri trgovskem blagu.
Na tekmovanju se bo uporabljal kontni načrt, ki je objavljen na spletni strani Šolskega centra
Postojna.
2. Izvedba tekmovanja
ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA
Šole izvedejo šolska tekmovanja najkasneje do ponedeljka, 21. marca 2016.
Naloge za šolska tekmovanja pripravi vsaka šola zase. Uporabi se pisava Times New Roman,
velikost pisave 12.

Do srede, 23. marca 2016 je potrebno poslati na elektronski
racunovodstvo.scpo@gmail.com :
Ø primer nerešene naloge s šolskega tekmovanja, napisane v Wordu ali Excelu,
Ø primer rešene naloge s šolskega tekmovanja, napisane v Wordu ali Excelu.

naslov

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA
Državno tekmovanje iz znanja računovodstva bo v četrtek, 7. aprila 2016, na Šolskem centru
Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna ob 11.00 uri.
PRIJAVA TEKMOVALCEV
Šolske tekmovalne komisije prijavijo državni tekmovalni komisiji po dva tekmovalca z
vsakega nivoja najkasneje do petka, 25 marca 2016.
Prijavnica bo objavljena na spletni strani Šolskega centra Postojna.
Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov racunovodstvo.scpo@gmail.com
3. Točkovanje
Ø knjiženje poslovnih dogodkov predstavlja 80 % možnih točk,
Ø teoretična vprašanja pa 20 % možnih točk.
Teoretična vprašanja so zaprtega tipa, kar pomeni, da dijak pravilen odgovor podčrta ali
obkroži.
4. Datum objave dosežkov tekmovalcev
Najkasneje 7 dni po izvedbi tekmovanja.
5. Sprememba Pravilnika o tekmovanju iz znanja računovodstva
Na srečanju študijske skupine Ekonomika poslovanja, ki je bilo dne 2. 12. 2015 v Ljubljani sta bila
spremenjena 5. in 7. člen Pravilnika. Pravilnik o tekmovanju iz znanja računovodstva je objavljen na
spletni strani ŠC Postojna.

6. Dodatne informacije
Za dodatne informacije spremljajte stran ŠC Postojna ali pišite na elektronski naslov:
racunovodstvo.scpo@gmail.com ali mmartina.marin@gmail.com.
Pri organizaciji šolskih tekmovanj vam želimo veliko uspeha!
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