
Sklop A:  
 
S križcem označite v katero skupino spadajo naslednja sredstva v gradbenem podjetju: 
 

SREDSTVO STALNO SREDSTVO GIBLJIVO SREDSTVO 
Opeka   
Mešalni stroj   
Cement   
Denar na TRR   
Žerjav   
Olje za mazanje   
 
Rešitev: gibljivo, stalno, gibljivo, gibljivo, stalno, gibljivo 
Točke: (3 točke) 
 
 
S križcem označite v katero skupino spadajo naslednja sredstva v podjetju, ki se ukvarja s 
šivanjem: 
 

SREDSTVO STALNO SREDSTVO GIBLJIVO SREDSTVO 
Blago   
Šivalni stroj   
Stavba   
Denar na TRR   
Barvne niti   
Likalnik   
 
Rešitev: gibljivo, stalno, stalno, gibljivo, gibljivo, stalno 
Točke: (3 točke) 
 
 
S križcem označite v katero skupino spadajo naslednja sredstva v podjetju, ki se ukvarja z 
vodenjem poslovnih knjig: 
 

SREDSTVO STALNO SREDSTVO GIBLJIVO SREDSTVO 
Računalnik s tiskalnikom   
Pisarna   
Pisalna miza   
Denar na TRR   
Papir   
Kalkulator   
 
Rešitev: stalno, stalno, stalno, gibljivo, gibljivo, stalno 
Točke: (3 točke) 
 
 
 
 
 



Sklop B: 
 
Odgovorite na spodnje vprašanje.  
 
Lačni ste. Naštejte tri dobrine s katerimi lahko zadovoljite navedeno potrebo. 
 
*_______________________ 
 
*_______________________ 
 
*_______________________ 
 
Rešitev: npr. sendvič, krof, banana 
Točke: (3 točke) 
 
 
 
Odgovorite na spodnje vprašanje.  
 
Ustanovili ste tri različne s.p. – je. Pri prvem je osnovna dejavnost je prodaja sesalcev, pri 
drugem slastičarstvo in pri tretjem frizerstvo. Vsem trem določite polne oblike firm. 
 
*_____________________________________________________________________ 
 
*_____________________________________________________________________ 
 
*_____________________________________________________________________ 
 
Rešitev: npr. za frizerja: Frizerstvo Ajša, Anita Setnikar s.p., Dunajska 100, 1000 Ljubljana  
Točke: (3 točke) 
 
 
Odgovorite na spodnje vprašanje.  
 
Kako je sestavljen natisnjeni vrednostni papir? 
 
*_______________________ 
 
*_______________________ 
 
*_______________________ 
 
Rešitev: plašč, talon in kuponska pola. 
Točke: (3 točke) 
 
 
 
 
 



Sklop C: 
 
Povežite kar sodi skupaj. 
 
1. gospodarska ureditev   _____ ekosocialno tržno gospodarstvo 
2. račun     _____ d.d. 
3. pravni subjekt    _____ načrtovanje aktivnosti 
4. kapitalska družba    _____ faktura 
5. likvidnost     _____ plačilna zmožnost  
6. gantogram     _____ fizična oseba 
 
Rešitev: 1, 4, 6, 2, 5, 3 
Točke: (3 točke) 
 
 
Povežite kar sodi skupaj. 
 
1. luksuzna potreba    _____ vodenje 
2. manager     _____ jahta 
3. segment     _____ demografski kriterij 
4. TRR      _____ izvajanje in vodenje 
5. naložbena piramida   _____ likvidnost, donos, rast 
6. človekovo delo    _____ plačevanje 
 
Rešitev: 2, 1, 3, 6, 5, 4 
Točke: (3 točke) 
 
 
Povežite kar sodi skupaj. 
 
1. podjetje     _____ naročnik 
2. zavarovanje     _____ nad pet let 
3. strateško načrtovanje   _____ prenos tveganja 
4. komitent     _____ izdelovanje dobrin 
5. indosament     _____ t.d. 
6. osebna družba    _____ menica 
 
Rešitev: 4, 3, 2, 1, 6, 5 
Točke: (3 točke) 
 
 
 
 
 


