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CENIK – IZOBRAŽEVANJE:

Velja od 03.10.2017

Izobraževanje za nazive:

v EVR*

Preizkušeni računovodja

3.237,00

Preizkušeni notranji revizor

3.220,00

Preizkušeni davčnik

3.118,00

Preizkušeni revizor informacijskih sistemov

2.064,00

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij

4.030,00

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin

3.469,00

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme

2.874,00

Pooblaščeni revizor

4.438,00

Opravljanje izpita:
Ponovno opravljanje izpita

55,00

Ponovni zagovor zaključne naloge
Preizkušeni računovodja, Preizkušeni notranji revizor, Preizkušeni davčnik, Preizkušeni revizor
informacijskih sistemov

500,00

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin,
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme, Pooblaščeni revizor

800,00

Udeležba na predavanjih iz predmeta:
Računovodenje in davki (E,S)

204,00

Gospodarske pogodbe in civilno pravo (E,S)

102,00

Osnovna pravna znanja (E,S)

136,00

Finančna matematika in statistične metode (E,S)

102,00

Osnove poslovnih financ (E,S)

170,00

Standardi ocenjevanja vrednosti (E,O,S)

272,00

Identifikacija predmeta ocenjevanja vrednosti (E)

221,00

Ekonomika trga nepremičnin (E)

204,00

Vrednotenje zemljišč in analiza najgospodarnejše uporabe (E)

306,00

Načini in metode ocenjevanja vrednosti nepremičnin (E)

612,00

Posebnosti pri nepremičninah in ocenjevanje vrednosti za posebne namene (E)

272,00
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Izdelava ocene nepremičnin na izbranem primeru (E)
Gospodarsko pravo, pravo družb in upravljanje podjetij (A,D,N,O,P)
Poklicna etika in poslovno komuniciranje (A,D,N,O)

Velja od 03.10.2017

68,00
272,00
85,00

Civilno pravo in gospodarske pogodbe (D,N,O,P)

136,00

Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb (A,O,P)

340,00

Računovodenje in Slovenski računovodski standardi (A,D,O,P)

340,00

Matematične in statistične metode (O,P)

170,00

Izbrane teme iz sodobnih poslovnih financ (O)

442,00

Metode ocenjevanja vrednosti podjetij (O)

493,00

Osnove vrednotenja podjetij

272,00

Posebnosti pri ocenjevanju vrednosti podjetij in pregled poročila o ocenjevanju vrednosti (O)

170,00

Izdelava ocene vrednosti podjetja na izbranem primeru (O)

238,00

Osnove ocenjevanja vrednosti strojev in opreme (S)

442,00

Načini in metode ocenjevanje vrednosti premičnin (S)

544,00

Poročanje o oceni vrednosti (premičnin)

102,00

Pravila revidiranja (P)

136,00

Delovno in socialno pravo (P)

170,00

Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti (P)

102,00

Računovodsko proučevanje (stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo) (P)

170,00

Mednarodni računovodski standardi (A,P)

340,00

Poslovne finance in finančno analiziranje (A,D,N,P)

306,00

Obvladovanje tveganj in notranje kontroliranje (P)

272,00

Informacijske tehnologije in računalniške ureditve (P)

204,00

Mednarodna pravila revidiranja in revizorjevo poročanje (I,P)

476,00

Sestavljanje in revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov (P)

204,00

Računovodstvo za odločanje (A,N)

374,00

Sestavitev letnega poročila, konsolidiranje in revidiranje (A,N)

238,00

Upravljanje tveganj in notranje kontroliranje (A,D)

170,00

Posebnosti računovodenja v drugih organizacijah (A)

272,00

Izvajanje notranjerevizijskih poslov (N)

510,00
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Velja od 03.10.2017

Pravila o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju (N)

136,00

Vloga notranje revizije in notranjerevizijsko načrtovanje (N)

340,00

Upravljanje poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj (N)

272,00

Mednarodna obdavčitev (D)

272,00

Davčni postopek, davčna služba in davčno načrtovanje (D)

306,00

Obračunavanje davka od dohodka pravnih oseb (D)

204,00

Obračunavanje davka na dodano vrednosti (D)

272,00

Obračunavanje dohodnine, prispevkov, dajatev in drugih davkov (D)

255,00

Standardu, smernice, orodja in tehnike dobrih praks revidiranja informacijskih sistemov (I)

340,00

Mednarodni standardi, dobre prakse in kontrolni okviri na področju IT (I)

408,00

Informacijsko pravo (I)

340,00

*Vsi zneski so brez vračunanega Davka na dodano vrednost

