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Izobraževanja 

IKMA-Izobraževanje, Sebastian Lipovšek s.p. 

Seminarji 

Točno lokacijo seminarja sporočimo naknadno. 

Komu so namenjeni 

Na seminarje vabimo direktorje majhnih in srednjih podjetij, večje samostojne podjetnike, zaposlene v kontrolingu in vodje računovodstev, 

računovodske servise in zaposlene pri njih. 

Čas trajanja 

Od 09.00 do 15.00 ure. 

(celodnevni) 

Od 12.00 do 15.00 (krajši) 

Kotizacija 

Kotizacija za enodnevne seminarje znaša 170 EUR, za dvodnevne seminarje 190 EUR , za kratke 

seminarje 39 EUR in vključuje strokovno gradivo in okrepčilo med odmori. V primeru plačila do 5 dni 

pred udeležbo priznamo 5%, v primeru plačila  do 15 dni pred udeležbo pa vam priznamo 10% 

popusta. 

Splošni pogoji 

Prijave na seminar sprejemamo do 3 dni pred datumom seminarja oziroma do zapolnitve mest. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 3 dni pred datumom seminarja. 

Odpoved mora biti pisna. Pri neudeležbi brez pisne odjave do dneva izvedbe, kotizacije ne vračamo. Plačilo je pogoj za udeležbo.   

Na seminar se lahko prijavite s izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljite po pošti ali faxu. Po uspešni prijavi boste prejeli e-potrdilo. Na podlagi prejete prijave vam bomo 

poslali predračun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku oz. najkasneje do datuma seminarja. Za proračunske porabnike velja podaljšan rok plačila.  

Hvala! Račun boste prejeli po zaključku seminarja. 

V primeru prijave na več seminarjev, vam za drugega priznamo  dodatni popust v višini 1%, za tretjeta 2% , za četrtega in več 3%.  
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Izpolnjeno prijavnico pošljite preko  

e.pošte: info@ikma-storitve.si ali ikmakontroling@gmail.com, faksa: 01 330 10 66, ali se prijavite na 

naši spletni strani. 
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PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE 

Ime:   Priimek:   

Položaj v podjetju:   

Podjetje:   

Naslov:   

Poštna številka:   Kraj:   

Telefon:   e-pošta:   

Matična številka:   Davčna št. / ID za DDV:   

Prijavljam se na izobraževanje: 

Prosim označite kraj in datum : 

IKMA-Izobraževanje, Sebastian Lipovšek s.p. 

  datum 

dogodek Ljubljana Maribor 

prodajni kontroling 6.3.2017 11.5.2017   7.3.2017 10.5.2017   

nabavni kontroling 9.3.2017 22.5.2017   8.3.2017 23.5.2017   

proizvodni kontroling 15. - 16.3.2017 15. - 16.5.2017   13. - 14.3.2017 17. - 18.5.2017   

poročila poslovodstvu 23.3.2017 8.6.2017   22.3.2017 7.6.2017   

kontroling storitvenega podjetja 11.4.2017 12.6.2017   10.4.2017 13.6.2017   

kontroling trgovskega podjetja 12.4.2017 15.6.2017   13.4.2017 14.6.2017   

kontroling računovodskega 26.4.2017 26.6.2017   25.4.2017 27.6.2017   

kontroling v podjetju 18.4.2017 19.6.2017   19.4.2017 20.6.2017   

stroškovna mesta 20.3.2017 8.5.2017 19.7.2017 21.3.2017 9.5.2017 17.7.2017 

kalkulacije proizvodov 29.3.2017 24.5.2017 11.7.2017 28.3.2017 25.5.2017 13.7.2017 

stroški in njihov način delitve 20.4.2017 21.6.2017 10.7.2017 17.4.2017 22.6.2017 12.7.2017 


