
NASLOV NAROČNIKA 

  

ORGANIZACIJA:_______________________ 

 

Naslov:______________________________ 

 

Pošta:_______________________________ 

 

Število zaposlenih v podjetju  

(prosim označite): 

  
do 10        do 30      do 100       nad 100 

 

 

Kontaktna oseba:____________________ 

 

E-pošta:____________________________ 

 

Tel.:_______________________________ 

 

Faks:_______________________________ 

 

Ali želite prejemati naša elektronska  

obvestila? 

  DA      NE 

 

Na usposabljanje prijavljamo (ime in priimek):                   Delovno mesto:    

 

1.___________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________ 
 

Datum:___________________         Podpis odgovorne osebe in žig:______________ 

Prijavnico pošljite: 

 po faksu: 01 5655 920 

 preko spleta: http://www.cpu.si   

 po pošti: Gospodarska zbornica Slovenije 

      CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE, p.p. 2517, 1001 Ljubljana 

 po e-pošti: cpu@cpu.si; grega.sodja@cpu.si  

 

 

PRIJAVNICA ZA USPOSABLJANJE NPK RAČUNOVODJA / RAČUNOVODKINJA 

TERMIN IN KRAJ: 
 

Pričetek: 17. november 2010, Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, Maribor 

KOTIZACIJA 

Cena usposabljanja je 1.150,00 EUR (DDV je vključen). V primeru obročnega plačila znaša 

cena 1.250,00 EUR (DDV je vključen) in sicer vpisnina 450,00 EUR in 4 zaporedni mesečni 

obroki po 200,00 EUR. V ceno je vključeno tudi gradivo. Kotizacijo je potrebno nakazati 

najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, številka računa: 

SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 5063.  
 

Prosimo, da ob prihodu na usposabljanje predložite potrdilo o plačani kotizaciji. 

 

NPK Računovodja 
 

za majhne družbe, s.p. in zavode 

  

 Pričetek usposabljanja: 17. november 2010 
  
 Trajanje: 100 pedagoških ur (20 dni),  
    ponedeljki in srede  
    med 16. in 20. uro. 
 
 Kje:   Maribor;  
    Štajerska gospodarska zbornica 

Javno veljavna listina 
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Vabimo vas, da se udeležite priprav za pridobitev Nacionalne pokli-

cne kvalifikacije Računovodja / računovodkinja za majhne 

družbe, samostojne podjetnike in zavode. 

 

Zakaj na usposabljanje in izpit: 

 Pridobite nova, praktična znanja 

 Pridobite javno veljavno listino 

 Spoznate predavatelje, ki poznajo odgovore na vaša vprašanja 

 In še mnogo več …… 

Vstopni pogoj za opravljanje izpita: 

 najmanj srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba. 

 

Predavanja bodo potekala ob ponedeljkih in sredah, med 16. in 

20. uro, na Štajerski gospodarski zbornici, Ulica talcev 24,  

Maribor. 

Izpit za pridobitev NPK se izvede v Ljubljani na GZS Centru za poslov-

no usposabljanje. 

 

S praktičnimi primeri, izmenjavo mnenj in izkušenj  

do novih znanj in javno veljavne listine. 

Program: 

 Plače in drugi osebni prejemki  

 Blagajniško poslovanje 

 Stroški, odhodki, prihodki  in obračun DDV 

 Materialno poslovanje 

 Obračun proizvodnje in storitev ter obračun trgovinskega  

 poslovanja 

 Obveznosti, terjatve in finančne naložbe 

 Dolgoročna sredstva in vrste obračuna in izvedbe inventur 

 Kapital (ustanovitev d.d., d.o.o. in s.p. ter zmanjšanje in 

 povečanje kapitala) in dolgoročne rezervacije 

 Ugotavljanje rezultata poslovanja glede na vrsto dejavnosti 

 Izdelava računovodskih izkazov in ponavljanje ter priprava na 

  NPK izpit. 

 

Predavatelji: 
 

 Ivica Močnik, dipl. ekon., vodja računovodskega servisa, SUN 
d.o.o Gornja Radgona in 

  

 Anica Golob, računovodja, SUN d.o.o Gornja Radgona ter 
 

 mag. Lidija Robnik, univ.dipl.ekon., zasebna višja  
 predavateljica.  

Več informacij: 
 

Grega Sodja,  
tel: 01/58-97-663 
e-pošta: grega.sodja@cpu.si 
http://www.cpu.si  

mailto:boris.potisk@cpu.si

