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Računovodska šola


tečaj računovodenja v treh modulih za gospodarstvo
 predavateljici z veliko izkušenj
 veliko primerov iz prakse

Računovodska šola je namenjena vsem, ki si želite pridobiti teoretične in predvsem praktične
izkušnje z računovodenjem. Skozi teorijo in praktične vaje se boste po ustreznem programu
seznanili najprej s teorijo, nato pa se naučili knjižiti najpogostejše poslovne dogodke. Po
končanem programu v treh modulih boste sposobni pravilno in samostojno voditi
računovodstvo. Šola je namenjena tako začetnikom, ki bi si želeli samostojno voditi poslovne
knjige, kot zaposlenim pri podjetnikih ali v lastnih podjetjih in bi svoje znanje želeli potrditi.
Računovodska šola je priporočljiva zaposlenim v računovodskih servisih in v računovodskih
službah.
Naš izobraževalni program je usmerjen v praktične rešitve, ki jih iščejo računovodje in
knjigovodje v praksi. Paleta vsebine predavanj se razteza od zakonodajnih področij do
strokovnih področij.
Računovodska šola se bo izvajala dvakrat tedensko po štiri pedagoške ure v popoldanskem
času, v prostorih FININVEST d.o.o., Meljska cesta 56 v Mariboru. V skladu z dogovorom s
skupino in predavateljicama je mogoče termine tudi prilagoditi.

Uporabljena literatura:
Vsak udeleženec prejme interni učbenik za teoretično podlago. Vsak posamezen modul je
sestavljen iz dodatnih vaj, ki jih prejmejo udeleženci pred pričetkom izvajanja računovodske
šole in jih rešujemo sproti ter rešitve preverimo.
Računovodska šola je sestavljena iz treh sklopov (modulov), in sicer:
1. osnovni modul računovodske šole,
2. nadaljevalni modul in
3. poglobljeni modul računovodske šole.
Skupno računovodsko šolo sestavlja 25 srečanj po štiri pedagoške ure.
Priporočamo obisk vseh treh modulov.

Z Vami bosta predavateljici:
Breda Drvarič, univ. dipl. ekon. in
mag. Romana Mernik
Obe predavateljici že več let poučujeta računovodstvo in knjigovodstvo. Najpomembneje pa
je, da delata v praksi s podjetniki in poznata problematiko iz posameznih področij
računovodenja in knjigovodenja. Tisti, ki ste se z njima že srečali, veste, da nista
predavateljici, ki bi udeležencem podajali zgolj teorijo, ampak sta predavateljici iz prakse,
torej se učite iz primerov iz prakse.
Cena programa:
Sprejemamo vse možnosti sofinanciranja iz različnih programov (Sklad za izobraževanje
zaposlenih pri obrtnikih ali drugi načini sofinanciranja).
Cena posameznega modula je 350,00 EUR neto brez DDV. V primeru enkratnega plačila vseh
treh modulov hkrati nudimo popust, in sicer v tem primeru znaša skupna cena programa
900,00 EUR neto + DDV. V ceni je zajeto delovno gradivo (učbenik, delovno gradivo s
praktični primeri po posameznih modulih ter napitek med izvajanjem).
V primeru posameznih plačil po modulih, vas prosimo, da pokličete FININVEST d.o.o.
Maribor (Tonka Volmajer ali Romana Mernik).
Splošni pogoji prijave in odjave – ŠTEVILO UDELEŢENCEV JE OMEJENO.
Prijave
sprejemamo
preko
spleta www.fininvest-mb.si,
po
elektronski
pošti info@fininvest-mb.si, po faksu 02 229-5411, po telefonu 02 229-5410, GSM 041 445
665 ali po klasični pošti FININVEST d.o.o., Meljska cesta 56, 2000 Maribor.
Na podlagi prejete prijavnice vas bomo obvestili o poteku računovodske šole in točnem
urniku. Pogoj za udeležbo je plačana kotizacija vsaj tri dni pred izvedbo.
Skrajni rok za morebitno odjavo je pet dni pred izvedbo posameznega modula. Odjav
oziroma sprememb po tem roku iz organizacijskih razlogov ne moremo več upoštevati
in kotizacije ne vračamo. Veljajo le pisne odjave.

Organizator v sodelovanju s predavateljicama je FININVEST d.o.o., Maribor.

