
 

»Brihtne glavce« ekonomske usmeritve na področju računovodstva 

 

Na Šolskem centru Postojna je 9. aprila 2019 potekalo 21. državno tekmovanje iz znanja 

računovodstva, kjer je sodelovalo 59 srednješolcev iz dvajsetih srednjih šol Slovenije: 32 jih je 

tekmovalo na osnovnem in 27 na višjem nivoju. 

Zlato priznanje na višjem nivoju je prejela Maruša Vranc (E4), Nika Kos in Lili Žnidar (E2), ki 

sta tekmovali na osnovnem nivoju, pa sta se vrnili s priznanjem za udeležbo. 

Ob tekmovanju smo si izmenjali mnenja o občutkih in 

pridobljenih veščinah. Maruša pravi: 

»Dosežen rezultat je zame dokaz, da uspeh pred dvema 

letoma ni bila zgolj gola sreča, ampak znanje, ki sem ga 

uspešno nadgradila na naslednjo stopnjo. Zelo sem vesela, 

da mi je uspel tak dosežek, čeprav so bile naloge zelo 

zahtevne. Brez priprav pod mentorstvom prof. Olge Jeznik 

in velike podpore drugih profesorjev ter sošolcev bi zelo 

težko prišla do takšnih rezultatov.  

Seveda sem z doseženim zelo zadovoljna, sem pa hkrati tudi 

vesela, da je to za mano. Sploh zaradi pritiska, ki sem ga 

čutila zaradi lastnih visokih pričakovanj glede na izid izpred 

dveh let. Po drugi strani pa tudi zato, ker imam ob koncu 

tekmovanja in razglasitvi rezultatov dober dokaz, ki potrjuje 

moje znanje. 

Čestitke tudi Lili in Niki. Vem, da sta se obe trudili in 

pokazali veliko mero znanja. Vsekakor je velik dosežek 

priti tako daleč, ne glede na končni izid, in tega se gotovo 

zavedata. Seveda jima v prihodnje želim veliko uspehov tako na tekmovanjih kot tudi na ostalih 

področjih. 

Verjamem, da je pridobljeno znanje za vse tri dobra popotnica za nadaljnjo pot, kamorkoli nas že ta 

ponese, in da nam bo usvojeno še marsikdaj prišlo prav. 

Mislim, da smo lahko vse ponosne na dosežene rezultate, saj je bilo tekmovanje težek, a zanimiv izziv. 

Držim pesti, da bodo tudi naslednje generacije tako uspešne.« 

 

Kot mentorica dijakom na državnih tekmovanjih iz znanja računovodstva sodelujem od leta 2013. V 

preteklosti smo že osvojili lepe rezultate: tri zlata priznanja na osnovnem nivoju v letih 2013 (Tanja 

Glušič), 2017 (Maruša Vranc) in 2018 (Tadeja Jeseničnik); tri srebrna priznanja na osnovnem 

nivoju v letih 2015 (Mojca Krajnc), 2017 (Nika Krivec) in  2018 (Katja Ferk).  

V letošnjem letu sem bila prvič mentorica dijakom tudi na višjem nivoju, zato sem toliko bolj vesela 

uspeha Maruše Vranc, ki je zares izjemna dijakinja, saj je osvojila zlati priznanji na obeh nivojih 
(osnovnem in višjem). 

Iskrene čestitke za lep uspeh! 

Mentorica: Olga Jeznik 


