Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Knjigovodstvo 1 – 50 ur
Kaj želimo doseči?
 usposobiti vas za vodenje
poslovnih knjig, knjiženje
poslovnih dogodkov po
sistemu dvostavnega
knjigovodstva ter za
izdelavo knjigovodskih
obračunov,
 spodbuditi vas za
samostojno delo na
področju gospodarskega in
finančnega poslovanja v
skladu z zakonodajo,
 izboljšati digitalne
kompetence.

Kaj bomo delali?
-

-

-

Skozi praktično delo boste pridobivali osnove na področju
poslovnih financ, računovodstva, knjigovodstva in davkov
ter drugih dajatev v skladu z veljavno zakonodajo.
Spoznali boste pravila dvostavnega knjigovodstva,
poslovne knjige in knjigovodske listine.
Obračunavali boste osebne in druge prejemke iz
delovnega razmerja.
Seznanili se boste z značilnostmi dolgoročnih sredstev in
se praktično preizkusili na področju njihovega knjiženja.
Spoznali boste materialno knjigovodstvo ter evidentirali in
knjižili nabave, zaloge, popisne razlike.
Izvedeli boste vse o davčno priznanih in nepriznanih
stroških ter se preizkusili v knjiženju stroškov materiala,
storitev, amortizacije.
Oblikovali in vodili boste evidence in instrumente
zavarovanj terjatev in obveznosti.
Na koncu boste zaključili poslovne knjige in poročali.
Uporabljali boste preglednice za vodenje evidenc, analiz in
poslovnih poročil ter se seznanili z enim od sistemov za
knjiženje dokumentov in obračunov ter njihovega
posredovanja za davčni nadzor.

Kdo se lahko udeleži programa?
-

-

-

-

-

Program je namenjen izključno starejšim od
45 let. Prednost imajo udeleženci z
zaključeno največ srednjo šolo.
Primeren je za začetnike in tiste, ki že delate
na nekaterih področjih knjigovodenja in bi
želeli postati pri delu bolj samostojni.
Obvezna je osnovna informacijska
pismenost.
Pouk imamo dvakrat tedensko po štiri
šolske ure v popoldanskem in večernem
času.
Program je uspešno zaključen ob vsaj 80%
aktivni udeležbi in uspešno opravljenem
praktičnem preizkusu znanja.
Ob upoštevanju projektnih pravil (glej
rubriko Pogosta vprašanja) imate uspešni
udeleženci možnost nadaljevanja na
izpopolnjevalni stopnji.

